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 الفصل االول
 الدخل القومي والتقلبات االقتصادية

 الدخل القومي : 
وهو القيمة النقدية للسلع والبضائع والخدمات النهائية التيي ننتتتهيا نصي او مواميل اجنتيا  خي ل سينة  

 وا دة .
 القومي هي موضوع اهتمام اجقتصاديين قديمًا و ديثاُ؟ ملل/ إن دراسة الدخل 

 ملل/ يمثل موضوع الدخل القومي نهمية كبيرة في الت ليل اجقتصادي؟ 
 / ألن الدخل القومي ألي بلد يمكن نن يعبر من مستوى النشاط اجقتصادي في ذلي  البليد وميدى تطيور  

 النشاط اجقتصادي ألي بلد في العالم . ونمو  كما يعد مؤشرًا نكثر وضو ًا للتعبير من مستوى
وهو متموع السلع والبضائع والخدمات النهائية التي انتتتهيا نصي او مواميل االنتيا  االنتا  القومي : 
 خ ل سنة وا دة.
وهيو القيمية النقديية للسيلع والبضيائع والخيدمات النهائيية التيي ننتتتهيا نصي او مواميل الدخل القومي : 
 وا دة .اجنتا  خ ل سنة 
النيياتل مين تخصيصيات اجنيدثار للوصيول اليا النياتل الصيافي د الييدخل الصيافي  تطير   نكميل العبيارة : 
 .  دمهم القومي اجتمالي 

 س/ ما م قة الناتل القومي بالدخل القومي ؟ 
 نو س/ الدخل القومي = الناتل القومي ؟ 

ص او موامل اجنتا  لقاء مشاركتهم في إنتا   / إن الدخل القومي هو متموع  القيم النقدية لمكآفئات ن
السلع والخدمات التي تكون الناتل القومي خ ل مدة م ددة من الزمن هي في العادة سينة وا يةأ ني ان 
الدخل القومي هو الناتل القومي الصافي المتدفق من السلع والخدمات النهائية خ ل الميدة الم يددة مين 

دية  يث تم استخدام النقيود كو يدة قيياس ل تيم النياتل القيومي  تيا يسيهل الزمن معبرًا منه بقيمته النق
إ تساو الناتل القومي في تميع القطامات اجنتاتية ألنه يتكون من متمومية ييير متتانسية مين السيلع 
والبضائع والخدمات وبذل  تم التعبير من الناتل القومي بالقيمة النقدية وهو ما يساوي الدخل القومي فيي 

 ة نفسهاأ وملا ذل  فأن الناتل القومي والدخل القومي يعبران من  قيقة وا دة.المد
 ملل/ إستخدام النقود كو دة قياس ل ساو الدخل القومي ؟ دمهم  

  / ليسهل ا تساو الناتل القومي في تميع القطامات اجنتاتية.
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يتعيذر  صيرها  ملل/ الناتل القومي يتكون مين متمومية كبييرة ومتنومية مين السيلع والخيدمات
 وتمعها؟

 / ألنه من الصعوبة تمع تل  الكميات الكبيرة من السيلع والخيدمات ييير المتتانسية لقيرس قيياس  تيم 
 الناتل القومي بل من المتعذر قطعًا قياس هذا ال تم الواسع يير المتتانس من المنتتات.

 صر اجنتا  فنقول: ممكن ان نعرف الدخل القومي ملا انه = مكافئآت دموائد  منا م  ظة :
هو متميوع المكافئيآت التيي ي يي مليهيا ميالكو مناصير اجنتيا  خي ل مشياركتهم فيي الدخل القومي : 

 العملية اجنتاتية خ ل سنة وا دة.
 مناصر اجنتا  نربعة هي : 

 مناصر اجنتا                      المكافئآت دالعوائد  الدخول 
              الريع : وهو الدخل الذي ي صل مليه مالكو األراضي والعقارات                                                                                     األرس                
 المشاركين في اجنتا .                                       

 تور نو الرواتو د دخل العمل : وهو األتور نو الرواتو التيالعمل                                 األ
 ي صل مليها منصر العمل                                       

 رنس المال                           الفائدة د الفوائد  وهي الدخول التي ي صل مليها نص او رؤوس
 المشاركين في العملية االنتاتية. األموال                                     

 الربح نو الخسارة د األربا   : وهي الدخل الذي ي صل مليه                         التنظيم     
 المنظمون المشاركون في العملية اجنتاتية.                                    

 
 خ ل مشاركتها في العملية اجنتاتية . وهو متموع دخول الريع والفائدة والربحدخل رنس المال : 

 = الدخل القومي  دخل رنس المال + دخل العملة نن  اصل تمع نكمل مبارة : 
 الدخل القومي = الربح + الفائدة  +األتور والرواتو  + الريع إذن ان متموع               
هيو المكافييأت النقديية نو العينييية د نو هميا معييًا  التيي ي صييل مليهيا الفييرد نظيير مشيياركته دخيل الفييرد : 

 الذهنية نو التسمية في العملية اجنتاتية وهو  

 الدخل القومي الصافي=
عدد السكان 

 

 ينبقي التمييز بين نومين من الدخول التي ي صل مليها مالكو مناصر اجنتا  هما نكمل العبارة : 
 الدخل المتا  -2 المكتسوالدخل  -1
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هو المكافآت التي ي صل مليها نص او موامل اجنتا  قبل إخضيامها ألي نيوع مين الدخل المكتسو : 
 ننواع اجستقطاع .
 هو الدخل القابل للتصرف ويساوي الدخل المكتسو مطرو ًا منه الضرائو المباشرة .الدخل المتا  : 

 ا  ؟ دمهم  س/ ميز بين الدخل المكتسو والدخل المت 
  / وضح التعريفين نم   .

هو خلق المنفعة او زيادتها ويتمثل في ذل  النشاط الذي يبذله اجنسان في سبيل إشباع ال اتات اجنتا :
 البشرية المتزايدة. دمهم 

 
 
 

 س/ ميز دما الفرق  بين التيار النقدي والتيار السلعي ؟ دمهم 
ار المتدفق من النقود يمثل المكافآت النقدية الموزمة مليا مناصير اجنتيا  هو التي: التيار النقدي  / 

 التي نسهمت في إنتا  السلع والخدمات خ ل سنة وا دة. 
هييو  تييم النياتل المتييدفق ميين السييلع والخييدمات النهائيية المنتتيية فييي تميييع القطامييات التييار السييلعي:

 اجقتصادية خ ل سنة وا دة.
القييومي يتضييمن فقييط السييلع والخييدمات النهائييية وال يتضييمن السييلع نصيييف ملييل/ إن النيياتل 

 مصنعة ؟
  / وذل  لتفادي الوقوع في مايسما بال ساو المزدو .

هو مملية إ تساو السلعة نكثر من مرة خ ل مرا ل إنتاتها كأ تساو السيلعة فيي ال ساو المزدو  : 
 ة وسيطة ومن ثم تامة الصنع . صورتها األولية ومن ثم مادة نولية وسلع

هييي السييلع والخييدمات النهائييية التييي يتضييمنها النيياتل القييومي الموتييه جشييباع السييلع تاميية الصيينع : 
 ال اتات. 

 ملل/ تعد خدمات التعليم وخدمات الدفاع مثً  من الخدمات نصف المصنعة؟ 
  / ألنها من مستلزمات مملية اجنتا  وبالتالي تطر  من الناتل النهائي للوصول الا الناتل الصافي. 

 
 
 
 

ان ارتفاع مستوى الدخل القومي او انخفاضه رهن بمدى تطور قطاع اإلنتاج ونموه, فاإلنتاج هو الذي يولد 

 الدخول الموزعة على عوامل إنتاج والتي يشكل مجموعها الدخل القومي ألي بلد 
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 س/ إشر  بشكل مفصل التدفق الدوري للدخل واجنفاق مع الرسم ؟ دمهم 
                                         /  

 
 تدفق نقدي دموائد مناصر االنتا     -4

 
 خدمات مناصر االنتا  -1

 د العمل أاالرسأ رنس المال أ التنظيم  
 
   
 

 انتا  السلع والخدمات دالتيار السلعي  -2                                               
 

 نقدي دنثمان السلع والخدمات تدفق  -3

 
 

من م  ظة هذا المخطط الذي يمثل  ركة دائرية للدخول واجنفاق بين قطاع األفراد داالسيته    وقطياع 
االنتا  داالممال  ن  ظ نيضًا إن قطاع االنتا  يولد التييار النقيدي كيثمن لعوائيد االنتيا  ونن قطياع االفيراد 

السلع المنتتية مين قطياع االنتيا  ويتضيح مين الشيكل نيضيًا بيأن قطياع سيقوم بإنفاق هذ  الدخول لشراء 
 االفراد يؤدي دورين في العملية االنتاتية هما دفراغ مهم  

 يشاركون في انتا  السلع والخدمات لكونهم يملكون موامل االنتا  . - ن
 مستهلكون يقومون بشراء السلع والخدمات المنتتة. - و

 وقطاع االنتا  فهو يؤدي دورين في العملية اجنتاتية هما دفراغ مهم  
 يقوم بإنتا  السلع والخدمات المنتتة وبيعها . - ن
 تشقيل موامل االنتا . - و
 
 

 التدفق الدوري للدخل القومي 

 قطاع االنتاج

 او

 االعمال

 قطاع االفراد

 او

 االستهالك
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انتا  متموع المكافآت النقدية التي ي صل مليها نص او موامل االنتا  المشاركون في الدخل النقدي :
 السلع والخدمات .

 
 
 

متموع السلع والبضائع والخدمات التي ي صل مليها اص او موامل االنتا  بدخولهم الدخل ال قيقي: 
 النقدية.

 ملل/ ال تعد النقود مقياسًا دقيقًا للوصول الا القيمة ال قيقية للدخل القومي؟ دمهم  
  / ذل  لتقير قيمة وتقلو قوتها الشرائية من فترة الا اخرى .

 ملل/ استخدم االرقام القياسية في ا تساو الدخل القومي ؟ دمهم  
 / ذل  لتفادي تقيرات قيمة النقود وتقلو قوتها الشرائية من فترة الا اخرى والقاء اثر تقيرات االسعار 

 ملا الدخل القومي .
 س/ ما هي خطوات ا تساو الدخل القومي ال قيقي؟ 

 سعارها بشيء من الثبات واالستقرار النسبي دسنة االساس  ت ديد سنة من السنوات تتمتع ا -1 / 
 إستخدم المعادلة التالية-2

الدخل القومي ال قيقي=
 الدخل القومي النقدي
 الرقم القياسي لالسعار
 X 100 

هو ان تؤخذ سنة معينة وتضرو بها كميات تل  السنة دسنة االساس  وكذل  الرقم القياسي لألسعار : 
السنة المعينة كميات السلع والخدمات المنتتة في السنوات االخرى دسنوات  ت تسو بأسعار هذ 

 المقارنة .
هي تل  االسعار التي تمتاز بشيء من الثبات واالستقرار وتسما سنتها سنة االسعار القياسية: 

 االساس . دمهم 
 وهي السنة التي تتمتع نسعارها بالثبات واالستقرار ثم نقيس مليها بقية السنوات . سنة االساس :

 
 

 الدخل النقدي والدخل الحقيقي

ان قيمة النقود التي تستخدم وحدة قياس غير ثابتة بل هي عرضة للتغير ارتفاعاً وانخفاضاً مع 
تغير مستوى االسعار فترتفع قيمة النقود مع انخفاض مستوى االسعار وتنخفض مع ارتفاعه اي 

 الخدمات ان هناك عالقة عكسية بين قيمة النقود وبين مستوى اسعار السلع و
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 صور الدخل القومي

 
 ؟س/ وضح بمخطط صور الدخل القومي 

 
 
 
 
 

  = =   = =   
 
 

 مكونات الدخل القومي :
 -تصنف القطامات االنتاتية في االقتصاد القومي الا قطامات اساسية ث ثة وهي :

 القطامات السلعية  -نواًل:
  -اكمل مبارة : تتكون القطامات السلعية من :

 التعدين والمقالع  -2الزرامة والقابات والصيد                      -1
 الكهرباء والقاز والماء  -4الصنامات الت ويلية                      -3
 

 القطامات التوزيعية  -ثانيًا :
  -نكمل مبارة : تتكون القطامات التوزيعية من :

 التتارة الداخلية والخارتية  -3والعقارات       البنو  والتأمين -2النقل والمواص ت والخزن      -1
 ثالثًا : قطاع الخدمات 

 قطاع الخدمات : وهو القطاع الذي يتضمن الخدمات العامة واالتتمامية وخدمات القطاع الخاي 
 
 
 
 

 صور الدخل القومي 

 الناتج القومي
 القيمة النقدية للسلع والخدمات

 الدخل القومي

 )عوائد عناصر االنتاج(

 االنفاق القومي
)االنفاق االستهالكي 

 واالستثماري(
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 ملل/ اهتمام االقتصاديون في موضوع  سابات الدخل القومي ؟ 
هذ  ال سابات مستوى النشاط االقتصادي في القطامات كافة وتشير الا مدى تطور  ومدى  / توضح 

 نمو  وبين هذ  ال سابات  تم االنتا  و تم االنفاق االسته كي واالستثماري .
 طريقة القيمة المضافة نو الناتل النهائي : -1

عززًا إتابت  بمثال س/ إستخر  الدخل القومي بطريقة القيمة المضافة او الناتل النهائي م
 رقمي؟ دمهم  

 / تتلخي هذ  الطريقة ب صر تميع السلع والخدمات المنتتة في القطامات السلعية والتوزيعية 
والخدمات واستخرا  قيمتها النقدية مقدرة باالسعار السائدة في االسواق أ وهي متمومها يساوي الدخل 

نتا  لكل  قطاع ن صل ملا القيمة المضافة لكل قطاع القومي االتمالي وبعد استبعاد قيمة مستلزمات اال 
 نتمع القيم المضافة لكل القطامات االقتصادية ن صل ملا قيمة الدخل القومي االتمالي .

 نفرس ان هنا  مشروع لل ديد والصلو مثال:
 دينار  2000000قيمة االنتا  الكلي                            
 دينار  1500000ت االنتا          قيمة مستلزما              

 دينار  القيمة المضافة الا المشروع   500000                                               
 وهي المستخدمات من المواد االولية الداخلة في صنع السلع .مستلزمات االنتا  :

 
 طريقة الدخل الموزع  -2

 الموزع ؟ دمهم س/ إستخر  الدخل القومي بطريقة الدخل 
 / تعتمد هذ  الطريقة بتمع الدخول الموزمة ملا مالكي مناصر االنتا  وان متموع هذ  العوائد يساوي 
بالضرورة قيم السلع والخدمات المنتتة  يث ان القيمة المضافة في كل قطاع تساوي متموع العوائد 

  -: الموزمة ملا مناصر االنتا  فالدخل القومي بعد انتاته يوزع الا
 االتور والرواتو والمخصصات والمكافآت التي تدفع للعمال واألداريين وسواهم .  1
 الريع واجيتار ويدفع الا مالكي االرس والعقارات .  2
 الفوائد وتدفع ثمنًا جستخدام رؤوس االموال .  3
 االربا  وتمثل دخل المنظم المشار  في العملية االنتاتية .   4

 طرق احتساب الدخل القومي 
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مناصر االنتا  في القطامات االقتصادية كافة خ ل سنة ن صل ملا  وبتمع هذ  الدخول الموزمة ملا
 الدخل القومي األتمالي. 

 كنفقات  طريقة االنفاق القومي د  -3
 س/ استخر  الدخل القومي بطريقة االنفاق؟

 / يمكن الوصول الا القيمة االتمالية للدخل القومي من طريق إ تساو ما ينفق ملا شراء السلع 
والخدمات النهائية االسته كية واالستثمارية خ ل سنة معينة من قبل االفراد والهيئات وال كومة. تقوم 

تزء منها ملا  هذ  الطريقة ملا اساس التصرف بالدخل المتا . فالدخول التي ي صل مليها سينفق
شراء السلع االسته كية والتزء االخر ينفق ملا شراء السلع االستثمارية ألن ما يدخر من الدخول يت ول 

 من طريق المؤسسات المصرفية ن و االنفاق االستثماري. 
ألن ما يدخر من الدخول يت ول من طريق المؤسسات المصرفية ن و االنفاق االستثماري. إن متموع 

االفراد والهيئات وال كومات ملا شراء السلع االسته كية واالستثمارية يكون متموع االنفاق ماينفقه 
 القومي من طريق الوصول الا اتمالي االنفاق القومي ن صل ملا الدخل القومي االتمالي . 

 
 
 

 س/ برهن ملا ان االدخار = االستثمار في المدة نفسها ؟ دمهم  
 / الناتل القومي يتضمن انتا  السلع االسته كية وانتا  السلع االستثمارية ني االسته   + االستثمار 

 والدخل القومي من  يث التصرف به = االسته   + إدخار 
 استه   + إستثمار = استه   + ادخار

 وب ذف االسته   من طرفي المعادلة ينتل نن : 
 االدخار = االستثمار في المدة نفسها . 

 وملا هذا االساس ان مستوى الدخل واالنتا  القوميين يت دد و: 
 االنفاق االسته كي : ني االنفاق ملا شراء السلع والخدمات االسته كية. -1
 االستثمارية ني السلع االنتاتية. االنفاق االستثماري : ني االنفاق ملا شراء السلع -2

متموع االنفاقيين : االسته كي واالستثماري = متموع الطلو الكليأ وملا هذا االساس فأن الطلو الكلي 
 هو الم دد االساس ل تم االنتا  القومي وبالتالي ل تم الدخل القومي. 

 
 
 

 العوامل االقتصادية التي تحدد مستوى الدخل القومي 
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 س/ ما مكونات الطلو الكلي  
 االنفاق دالطلو  االستثماري. /االنفاق دالطلو  االسته كي و 

 :الطلو االسته كي-1
 س/ ما المقصود بالطلو االسته كي ؟

 ان الدخل القومي من  يث التصرف به = استه   + ادخار دفراغ مهم  
وان االنفييياق االسيييته كي يخصيييي لييييه التيييزء االكبييير ميييين اليييدخل القيييومي نمييييا التيييزء االخييير فيييييذهو 

 ن و االدخار.
 بمستوى الدخلان الطلو االسته كي يرتبط نكمل العبارة : 

 دمهم  -فراغ : يت دد االسته   د االنفاق االسته كي  بعوامل هي :
 موامل شخصية  -2موامل موضومية                   -1

وهيييو االمتنييياع المؤقيييت مييين انفييياق تيييزء مييين اليييدخل القابيييل للتصيييرف ويمثيييل الشيييكل الثييياني  االدخيييار:
  من شكلي التصرف بالدخل.

 . مستوى الدخلفراغ/ يت دد مستوى االدخار بعوامل متعددة نهمها 
 
 
 
 

 إعداد األستاذ أحمد عماد

 إختصاص التاريخ & االقتصاد

 07903473163هـ :
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س/ ما المقصود بالميل ال دي ل سته   وضح باالمثلة ال سابية كيف يتقير هذا الميل 
 الدخل؟بتقيرات 

هو نسبة التقير في االنفاق االسته كي من الزيادة ال اصلة في الميل ال دي ل سته   :  / 
 الدخل.

  دينار 40 دينار د150  دينار زاد راتبه الا د100: نفرس ان شخي راتبه الشهري دمثال  سابي
   دينار ل دخار.10ل سته   ود

,𝟎اذن الميل ال دي ل سته   =  𝟖 =
𝟒𝟎         

𝟓𝟎        
 دينار  

,𝟎الميل ال دي ل دخار  =    𝟐 =
𝟏𝟎         

𝟓𝟎        
 دينار  

 هو نسبة التقير في االدخار من الزيادة ال اصلة في الدخل.الميل ال دي ل دخار: 
سنة الميل ال دي ل سته   يمثل نسبة ثابتة خ ل الفترة القصيرة التي ال تزيد من اكمل العبارة : 

 خ ل الفترة الطويلة. للتقيرولكنه مرضة   وا دة
 الطلو االستثماري :-2

 س/ ما المقصود بالطلو االستثماري ؟ دمهم  
: هو االنفاق ملا شراء السلع والخدمات االنتاتية اي االنفاق ملا شراء االصول    االستثمار

 الرنسمالية. دمهم    
 ات والمباني والتتهيزات االنتاتية االخرى . دمهم  وهي المكائن والمعداالصول الرنسمالية: 

 : الدخل العائلي = دخل العمل + الدخل الرنسمالي  بإستثناء قطاع النفط الخام.دمهم اكمل العبارة 
 
 
 
 
 
 
 

 الميل الحدي لالستهالك 
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 ملل/ ان الدخل القومي في العراق شهد تطورات واسعة؟
 / ألنها كانت نتيتة التطورات االقتصادية واالتتمامية والسياسية في مدد متعاقبة كما كان  صيلة 

 لتطور  تم االنتا  في القطامات االقتصادية المكونة للدخل القومي. 
 

% مام 93الا  1975% مام 83ملل/ ان الميل ل سته   قد ارتفع في العراق من 
 ؟1978

نتيتة جتساع  تم االنفاق االسته كي نتيتة لزيادة متوسط نصيو الفرد من  / ان هذا االرتفاع كان 
 الدخل القومي. 

 
 ملل/ تساهم القطامات السلعية بأكبر نسبة في تكوين الدخل القومي العراقي؟ دمهم  

% مام 80و1970% مام  5أ64 / ألن نسبة ما تضيفه القطامات السلعية الا الدخل القومي  والي 
1980 

 / ي  ظ مدم التطابق بين الدخل القومي واتمالي االنفاق داالسته كي واالستثماري  ؟ملل 
 / ان السبو يعود اما الا االقتراس من الخار  في  الة النقي واما الا الودائع الموظفة في الخار  في 

  الة الزيادة .
 نكمل العبارة : دمهم  

 بإستثناء قطاع النفط الخام .   الدخل الرنسمالي+  دخل العملالدخل العائلي = 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدخل القومي في العراق 
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من المعروف ان مستوى النشاط االقتصادي او  تم االنتا  من السلع والخدمات في اي  قل من  قول 
 الة  االنتا  ال يستمر ملا وتيرة وا دة خ ل الزمن بل انه يتعرس الا تقلبات ارتفامًا او انخفاضًا فمن

 روا  وانتعاش الا  الة ركود وكساد.
 نكمل العبارة دمهم  : ان انواع التقلبات االقتصادية هي:

 الدورية  -4العرضية     -3المزمنة       -2الموسمية        -1
  -اكمل العبارة : دمهم  / تتفاوت التقلبات الدورية في قوتها :

 العنيفة والمدمرة -2        المعتدلة  -1
التقلبات االقتصادية الدورية ؟ وهل هنا  مرا ل معينة تمر بها ؟ وما هي صفة س/ ماهي 

 كل مر لة؟ اذكرها ثم وضح تواب  بالرسم؟
 / هي التقلبات الدورية التي تطرن ملا مستوى النشاط االقتصادي فتنقله من  الة االنتعاش والروا  الا 

 الزدهار وهكذا.  الة االنكماش والكساد ثم تعيد  ثانية الا الروا  وا
 الكساد -4االنكماش         -3الروا         -2اجنتعاش     -1المرا ل هي : 

 -صفات كل مر لة هي :
 االنعاش: يميل مستوى النشاط االقتصادي الا النمو ببطئ -1
 الروا : إرتفاع مستوى اجنتا  واالستخدام ونمو التتارة وارتفاع مستوى الدخل  -2
 االزمة بالظهور وتتميز بتدني مستوى االنتا  والدخل االنكماش: تبدن مظاهر  -3
 الكساد : ارتفاع معدالت البطالة واالنخفاس الشديد في مستوى االنتا  وكساد التتارة  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقلبات االقتصادية ومعالجتها 
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 مرا ل الدورة االقتصادية
 

 
 

 س/ ماهي اسباو  دوث الدورة االقتصادية ؟ دمهم  
  - / هنا  اتتاهان يفسران  دوث  الدورة االقتصادية:

نقي مكونات الطلو الكلي من استيعاو العرس وخاصة الطلو االسته كي السباو تتعلق بسوء -1
توزيع الدخل والثروة فيزداد العرس ويقابله طلو يير مساوي له مما يؤدي الا  دوث األزمة والكساد 

 دنقي االسته   . ألن القدرة الشرائية تميل الا ان تكون اقل من  تم االنتا . 
سته  : وهو نقي مكونات الطلو الكلي وخاصة الطلو االسته كي من استيعاو العرس ناقي اال

 ألسباو تتعلق بسوء توزيع الدخل والثروة. دمهم  
التوسع في االستثمارات: بسبو تفاؤل المستثمرين ومدم دقة تقديراتهم وهذا التوسع المفرط يؤدي  -2

وهو وضع يير متوازن وهذا يؤدي الا زيادة في  الا  دوث خلل في التساوي بين االدخار واالستثمار
 العرس يقابله طلو يير مساو له وينتهي ب دوث االزمة والكساد.

 االقتصاد في  الة التوازن معنا  : 
 العرس الكلي = الطلو الكلي                    

                     40                40  

 االنكماش

 الكساد

نقطة التحول 

 السفلى 

 االنتعاش

 الرواج 

 الكساد 

نقطة التحول 

 السفلى 

 االنتعاش 

 الرواج 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
 نقطة التحول العليا    

 الدورة االقتصادية

 الزمن
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الكلي يساوي متموع االنفاق ملا االسته   واالستثمار دالطلو : اي ان العرس المستوى التوازني 

 الكلي 
  أ والفرق هنا يسما د الفتوة 10  الفرقد30  والطلو الكلي د40نما اذا كان العرس الكليد

 االنكماشية .
 الفتوة االنكماشية : هي الفرق ال اصل بين العرس الكلي مندما ال يكون االثنان في الوضع المتوازن .

 / كيف ت دث الفتوة االنكماشية؟ وكيف يمكن معالتتها؟ وضح ذل  باالرقام؟س
 / ت دث الفتوة االنكماشية في  ال إذا انخفس  تم الطلو ملا السلع والخدمات من  تم الدخل 

 القومي دالنتا  القومي  فيكون االقتصاد في  الة انكماش.
 

 وى الطلو داالنفاق الكلي مستوى الناتل القوميد العرس الكلي  مستمثال رقمي: 
                       250                        10                          240 
 10الفتوة االنكماشية = 

 خفس الراتو  -2التوسع في االنفاق ال كومي      -1المعالته : 
 االنفاق االسته كيان التقلبات الدورية في مستوى النشاط االقتصادي ناتمة من تقلبات  تم  فراغ /

 . االنفاق االستثماريوتقلبات  تم 
ان تقلبات مستوى النشاط االقتصادي تعبر من  الة مدم التوازن بين الدخل القومي واالنفاق القومي 

االسته كي ومتموع االنفاق االستثماري فعندئذ يكون  فعندما يكون الدخل القومي مساويا لمتموع االنفاق
االقتصاد القومي في  الة توازن داي العرس الكلي يساوي الطلو الكلي  فأذا كان العرس الكلي 

والطلو  250فاالقتصاد القومي في  الة توازن اما اذا كان العرس الكلي250والطلو الكلي 250
 .كماش اي خروته من الوضع المتوازن فاالقتصاد القومي في  الة ان 240الكلي

و تكون مظاهر هذ   التوازناكمل مبارة :ان التقلبات الدوريه هي خرو  النشاط االقتصادي من  الة 
 التضخم واالنكماش. التقلبات

مضامف االنفاق: وهو المعامل الذي يربط بين التقير في االنفاق والتقير في الدخل فهو نسبة التقير في 
 التقير في االنفاق.الدخل الا 
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 اوال:  التضخم 
 ملل/ يعد التضخم من المشك ت التي يعاني منها العالم في الوقت ال اضر؟ دمهم  

 / ألنه يؤدي الا االرتفاع المستمر في االسعار واضعاف القوة الشرائية في العملة وقد يؤدي الا انهيارها 
 . 

االنفاق ملا االسته   واالستثمار زيادة شاملة تفوق االمكانية االنتاتية ل قتصاد هو زيادة التضخم: 
 القومي مما يؤدي الا االرتفاع المستمر في االسعار .

 ننواع التضخم :
 هو االرتفاع التدريتي في االسعار وان استمرار  يؤدي في النهاية الاالتضخم الزا ف:  -1

  التضخم التامح بسبو اثر  التراكمي
 وهو اشد انواع التضخم الذي يؤدي الا االنخفاس الشديد في القوة الشرائيةالتضخم التامح:  -2

 .1922للنقود ويضعف الثقة بها ويتسبو بإنهيار العملة كما في المانيا 
 وهو ظاهرة اقتصادية تتمثل في تزامن مظاهر الركود االقتصادي ومظاهرالتضخم الركودي:  -3

 النمو االقتصادي واالستخدام وتوظيف موامل االنتا .التضخم  يث الركود في 
 

 س/ ماهي نسباو التضخم دماهي العوامل المسببة للتضخم  ؟ دمهم  
  -او   س/ ان االرتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات ينشأ من ماملين هما :

تفوق قدرة االقتصاد  زيادة  تم االنفاق ملا االسته   واالستثمار زيادة شاملة / العامل االول: 
القومي ملا انتا  السلع والخدمات مما يؤدي الا ارتفاع االسعار بصورة مستمرة بشكل يقود الا ظاهرة 
التضخم وهو ما يسما دبتضخم الطلو  فالتضخم في هذ  ال الة تاء نتيتة لزيادة االنفاق ملا البضائع 

مما دفع باالسعار ن و االرتفاع بصورة مستمرة  االسته كية واالستثمارية بمستوى املا من  تم االنتا 
 وهذا النوع من التضخم يالبًا ما يسود االقطار النامية بسبو ضعف  مرونة التهاز االنتاتي.

الزيادة في التكاليف ويطلق مليه دتضخم الكلفة  وي صل مندما تأخذ االتور النقدية العامل الثاني : 
يادة التكاليف تدفع االسعار ن و االرتفاع الا الزيادة في االسعار دنتر العامل   باالرتفاع وتسبو في ز 

الناتمة من زيادة االتور النقدية تؤدي الا انخفاس مستوى االتور ال قيقية مما يؤدي باالتور النقدية 
باالرتفاع والزيادة لمواتهة األتر ال قيقي لكنه يؤدي في الوقت ذاته الا انخفاس األتر ال قيقي مرة 

 التضخم واالنكماش
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أ وهذا فأن االرتفاع المستمر في االتور النقدية يؤدي الا ارتفاع نفقات االنتا  وبالتالي ارتفاع اخرى
 اسعار السلع والخدمات المنتتة وظهور التضخم .

 ملل/ يالبًا ما ي دث تضخم الطلو في الدول النامية دمهم  
  / بسبو ضعف مرونة التهاز االنتاتي.

 
  -آثار اقتصادية واتتمامية هي :تتولد من التضخم آثار التضخم: 

 امادة توزيع الدخل  -1
ان ارتفاع االسعار يؤدي الا خفس القوى الشرائية ألص او الدخل الم دود الذين يشكلون االيلبية 

السا قة في المتتمع في  ين ان اص او االراضي والعقارات والمضاربين وسواهم فأن التضخم يعمل ملا 
 امادة توزيع الدخل لصال هم.

 ملل/ التضخم يعيد توزيع الدخول لصالح اص او الو دات االنتاتية ومالكي العقارات ؟
 في / الن ص او الو دات االنتاتيه ومالكي العقارات والمضاربين ورتال االممال وسواهم وهم االقليه

 .المتتمع سيؤدي التضخم الا زيادة مدخوالتهم ويعمل ملا امادة توزيع الدخل لصال هم 
 التضخم في الرخاء والنمو االقتصاديتاثير  -2

 ملل/ ي د التضخم من امكانيات ت قيق الرخاء والنمو االقتصادي؟ دمهم 
 /لكونه يتسبو في خلق اوضاع مظطربه تقلل من اندفاع المستثمرين ورتال االممال ن و فري 

 .االستثمار بسبو مخاوفهم من استمرار ارتفاع معدالت التضخم
 معالتة التضخم

 يمكن معالتة التضخم بوسائل متعدد  اهمهامبارة : اكمل 
 السياسه النقديه-2     السياسهالماليه -1
 خفس االنفاق ال كومي.1

 االنفاق الذي تقوم به ال كومه يتضمن نومين من االنفاق
 االنفاق التاري:وهو االنفاق االمتيادي الذي تتضمنه الميزانيهالعامهالسنويه - ن
 .االنفاق الذي يهدف الا بناء الطاقهاالنتاتيه وتطورهااالنفاق االستثماري:وهو  - و
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 ملل/ تخفيس  د التضخم وال د من اثار االقتصاد البد من خفس االنفاق ال كومي ؟دمهم 
 / ألن متموع ماتنفقه ال كومة يشكل تزء من الطلو الكلي وان خفس االنفاق ال كومي يعني خفس 

 التضخم .الطلو الكلي وبالتالي تخفيس  دة 
 . زيادة الضرائو 2

 ملل/ الضريبة هي ا دى الوسائل المهمة في ال د من التضخم ؟ دمهم  
 / ألن الضريبة تقوم هنا بإمتصاي تزء من الدخول المتا ة ل نفاق سواء اكانت الضرائو المباشرة ام 

 الضرائو يير المباشرة .
 باشر لل د من التضخم من طريق :: دمهم  ان الكثير من الدول تتدخل بشكل منكمل مبارة 

 ت ديد االسعار  -1
 ت ديد االتور  -2
 

 : تستخدم السياسة النقدية في مكاف ة التضخم من طريق :نكمل مبارة
 ت ديد االتور -3ت ديد االسعار          -2ت ديد مرس النقد        -1

 تعد الضرائو يير المباشرة من اكثر الوسائل فاملية في معالتة التضخم ؟ ملل/
 / لكونها ت د من القدرة الشرائية ل فراد والهيئات فتؤثر في الميل ل سته   وبالتالي خفس االنفاق 

 االسته كي وهو يعني خفس الطلو الكلي الذي يمارس تأثيراً  في معالتة التضخم 
 ثانيا:االنكماش

  واالستثمار اي متموع االنكماش:وهو ظاهر  اقتصاديه ت دث مندما يكون متموع االنفاق ملا االسته  
 الطلو اقل من القدر  االنتاتيه ل قتصاد القومي .دمهم 

 ملل/االقتصاد الذي يعاني من  الة االنكماش يعيش وضعًا يير متوازن ؟ دمهم 
  /ويتمثل ذل  في تعطيل تزء من الطاقه االنتاتيه وتعطيل تزء من مناصر االنتا .
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 معالتة االنكماش:
 االنفاق ال كوميدالتاري واالستثماري التوسع في  -1

ملل/التوسع في االنفاق ال كوميدالتاري واالستثماري يضيق فتوة االنكماشيه او يلقيها 
 ؟دمهم 

 /الن التوسع يشكل اضافة الا ال تم الطلو الكلي الذي من شأنه ان يضيق الفتو  االنكماشيه نو 
ضافة دخول تديد  والتي من شأنها ان تزيد الميل القاءها فقيام ال كومه بالتوسع باالنفاق يعني ال

 ل ستثمار وهو ما تزيد الميل ل ستثمار وهو ما يزيد  تم الطلو الكلي.
 خفس الضرائو-2

 ملل/ان تقليي  تم الضريبه من الوسائل المهمه في معالتة االنكماش؟
ريبه سيؤدي الا زيادة  تم /الن خفس الضرائو يعني زياد  الدخل المتا  ل نفاق وان تقليي  تم الض

 الطلو وبالتالي تضيق الفتو  االنكماشيه او القاءها .
 
 

 س/ما الفرق دميز  بين ضاهرتي التضخم و االنكماش؟دمهم 
 االنكماش التضخم

زيادة االنفاق ملا االستثمار واالسته    -1
بشكل يفوق االمكانية االنتاتية للبلد مما يؤدي 

 الا ارتفاع االسعار

متموع االنفاق ملا االسته   واالستثمار إن -1
 ني متموع الطلو الكلي نقل من الطاقة االنتاتية

 
تتمامية :  -2  للتضخم آثار إقتصادية وا 
 إمادة توزيع الدخل  - ن
 تأثير  في الرخاء والنمو االقتصادي - و

لإلنكماش آثار إقتصادية منها تقليي  تم -2
االنتا  وتعطيل تزء من الطاقة االنتاتية وتقليي 

  تم االستخدام 
  -معالتة التضخم: -3
 خفس االنفاق ال كومي  - ن
 زيادة الضرائو - و

 -معالتة االنكماش:-3
 التوسع في االنفاق ال كومي  - ن
 خفس الضرائو  - و
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 س/ ميز بين دور االنفاق ال كومي في معالتة ظاهرتي التضخم واالنكماش ؟ دمهم  
: ان متميوع ميا تنفقيه ال كومية يشيكل تيزءًا مين متميوع الطليو الكليي ليذل  فيإن في  الة التضيخم / 

خفس اجنفاق ال كومي يعني خفس الطلو الكلي وهو مايؤدي الا تخفيس  دة التضخم وال د من آثار  
 ية.االقتصاد

تقوم الدولة بالتوسع في االنفاق ال كومي ألن هذا التوسع يشكل إضافة الا  تم : في  الة االنكماش
الطلو الذي من شأنه نن يضييق الفتيوة اجنكماشيية نو القاءهيا فقييام الدولية بالتوسيع باالنفياق ال كيومي 

 الكلي. يعني توزيع دخول تديدة اي زيادة القدرة الشرائية وهو مايزيد  تم الطلو
 ملل / تعد الزيادة في التكاليف وا دة من نسباو  دوث ظاهرة التضخم ؟

  / النها تدفع باالسعار ن و االرتفاع.
 س/ ملل : الدخل القومي = الناتل القومي = االنفاق القومي ؟

لزمن  / الدخل القومي هو الناتل القومي الصافي المتدفق من السلع والخدمات خ ل المدة الم ددة من ا
معبرًا منه بقيمته النقدية وهو يساوي نيضًا متموع المبالغ التي يقيوم بإنفاقهيا االفيراد والهيئيات وال كومية 
ملا شراء السلع والخدمات المنتتة خي ل الميدة نفسيها د االنفياق القيومي  ني د االنفياق االسيته كي + 

 االنفاق االستثماري 
 

 الفصل الثاني
 التجارة

بعد ان تطور المتتمع واخذ االفراد يتخصصون في انتيا  السيلع  صيل ليديهم شييئان هميا: نكمل مبارة : 

 نخذوا ينتتون سلعًا بمقادير نكبر من  اتتهم اليها . -1

 اصب وا ب اتة الا سلع اخرى يير السلع التي تخصصوا في إنتاتها   -2

 دمهم  المقايضة.نكمل مبارة: قامت التتارة في مرا لها البدائية ما يسما 

 المقايضة : مبادلة سلعة بسلعة دون ان تكون هنا  وساطة للتبادل كالنقود في الوقت ال اضر.

 التتارة : مملية شراء وبيع السلع والخدمات داخليًا او دوليًا.

 التاتر: هو كل من امتهن مهنة التتارة بصفة دائمية سواء كان شخصًا طبيعيًا نم معنويًا. دمهم 
 التتارة الخارتية -2التتارة الداخلية      -1تنقسم التتارة الا :   
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  -التتارة الداخلية : مملية شراء وبيع السلع والخدمات داخل  دود الدولة وتنقسم الا :
تتيارة التملية : هييي إتيراء ممليييات التبيادل بييين التتيار ننفسيهم نو التتييار والمنتتيين وتكييون مادةبكمييات نكبيير 

 ل من مثي تها في تتارة التتزئة.ونسعار نق

تتيارة التتزئيية : وهييي ممليييات التبييادل بييين التتييار والمسيتهلكين للسييلعة بكميييات اقييل ونسييعار نملييا ميين 

مثي تهيا فييي تتيارة التمليية ألن تياتر التتزئيية البيد ونن يشييتري البضيامة ميين تياتر التمليية لي صيل ملييا 

 هامش من الربح.

 
 
 

 ملة وتتارة التتزئة؟ دمهم  س/ ما الفرق بين تتارة الت
/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملل/ اسعارتتارة التتزئة املا من مثي تها في تتارة التملة؟ دمهم 
  /ألن تتارة التتزئة دالمفرد  سوف تضع هامش رب ي ملا اصل مقدار السلعة .

 هي إتراء ممليات التبادل مبر ال دود الدولية او بين الدولة ودول العالم . التتارة الخارتية:
 مبررات التميز بين التتارة الخارتية والتتارة الداخلية:

 
 

 تتارة التتزئة تتارة التملة
إتييييراء ممليييييات التبييييادل بييييين التتييييار  -1

 انفسهم
إتراء ممليات التبيادل بيين التتيار -1

 والمستهلكين للسللعة 
 كمياتها نقل -2 كمياتها نكبر -2
نسعارها املا ألن تاتر التتزئة يضيع -3 نسعارها نقل -3

 السلعةهامش رب ي ملا نصل مقدار 
ان التيياتر قيييد يميييارس تتيييارة التملييية -4 ______________________ -4

 وتتارة المفرد في الوقت نفسه
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س/ هنا  متمومة من االمتبارات االساسية التي تبرر دراسة التتارة الخارتية بمعزل من التتارة الداخلية 
 ؟ وهي:
 ال موامل االنتا  دوليًا.القيود المفروضة ملا انتق -1

تكييون  رييية انتقييال منصيير العمييل ورنس المييال م ييدودة بييين الييدول فبالنسييبة لعنصيير رنس المييال هنييا  
صيعوبات تعتيرس ممليية االنتقييال بسيبو اخيت ف اللقية والعييادات والتقالييد واليروابط العاطفيية واالتتمامييية 

 وصعوبات تتعلق بتكاليف النقل .
س المال فأنه ال ينتقل بسهولة من بلد الا اخر ريم اخت ف سعر الفائيدة وذلي  ألن اما بالنسبة لعنصر رن

اص او رؤوس االموال يفضلون االستثمار في اوطانهم لخيوفهم مين االضيطرابات السياسيية واالقتصيادية 
 وكذل  لسهولة االشراف مليها في اوطانهم.

 
 إخت ف العم ت والنظم النقدية . -2

 مملية الصرف الخارتي في ظل التتارة الخارتية؟ملل/ البد من إتراء 

 / ألنه يوتد في العالم الخارتي مدد كبير من العم ت ففي  الة وتود م قة تتارية بين بلدين 

 تكون هنا  مملتان نقديتان هما مملة البلد المصدر ومملة البلد المستورد.

 بيرة ؟ دمهم ملل/ تكون التتارة الخارتية مرضة للمخاطر النقدية بدرتة ك

  / ج تمال كبير بتقير سعر الصرف او ا تمال ايقاف  رية الت ويل بين الدولتين .

 إخت ف السياسات االقتصادية بين الدول . -3

 ملل/ إخت ف السياسات االقتصادية بين الدول؟

 / لما كانت الدول تختلف من بعضها البعس في نظمها السياسية فإنها تختليف فيي نيدى تيدخل 

ومات في ال ياة االقتصادية وهذا يعني ان القوانين والنظم والتشريعات والسياسات االقتصادية ال ك

تختلف من بلد الا اخر وان ما تطبقه الدول من سياسات اقتصادية في اراضيها ال يسري اال ملا 

 المقيميين فيهيا فيي  يين ال تخضيع معيام ت التتيارة الخارتيية لنظيام او سياسية إقتصيادية وا ييدة

 بخ ف التتارة الداخلية التي تخضع لسياسة اقتصادية وا دة.
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 إنقسام العالم الا و دات سياسية مستقلة . -4

تشكل كل دولة و دة سياسية مستقلة وبناًء ملا هذا هنا  امتبارات معينة كاالمن القومي واألمن 

ة في ميدان التتيارة االقتصادي والسياسة الخارتية التي تؤدي دورًا  هامًا في ت ديد سياسة الدول

الخارتية ومن اتل ان ي افظ البلد ملا نمنه االقتصادي قيد تقتضيي مصيل ته ان ينيتل نوميًا مين 

السلع بكلفة املا من كلفة استيراداها من الخار  كميا ان المصيل ة الوطنيية قيد تيؤدي دورًا هاميًا 

شتيع المنتتات الم لية وتيوفير في التمييز بين التتارة الداخلية والتتارة الخارتية مثل امتبارات ت

  اتة االسته   القومي من المنتتات الوطنية.

 مفهوم التتارة الخارتية

 فراغ دمهم  : ان ممليات مبادلة السلع والخدمات بين دول العالم تنقسم الا متمومتين هما:

 متمومة االستيرادات -متمومة الصادرات       و - ن

 تنقسم الا:فراغ دمهم  : ان متموع الصادرات 

 صادرات يير منظورة-صادرات منظورة       و - ن

 فراغ : ان متموع االستيرادات تنقسم الا : 
 استيرادات يير منظورة -استيرادات منظور     و - ن

الصادرات المنظورة : وهي الصادرات العينية التي يمكن للفرد رؤيتها مين نمثلتهيا السييارات والمكيائن 

 والمواد القذائية . دمهم 

صادرات يير المنظورة : وهي الصادرات التيي ال يمكين للفيرد رؤيتهيا ومين امثلتهيا السييا ة والنقيل ال

 وخدمات المصارف . دمهم 
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 س/ وضح بنقاط: تختلف اهمية التتارة الخارتية بين دول العالم ؟
هنا  بعس الدول يعتميد اقتصيادها بدرتية كبييرة مليا التتيارة الخارتيية ألنهيا تكيون مصيدر   -1

رزق للعديييد ميين السييكان سييواء ميين خيي ل العمليييات المباشييرة التييي تييرتبط بعمليييات االسييتيراد 
 والتصدير نو من خ ل العمليات المسامدة لها.

 ا من السلع والخدمات قد تكون السبيل الو يد لمد العديد من الدول بإ تياتاته -2
 قد تكون وسيلة لتصريف فائس منتتاتها  -3
هنيا  دول اخيرى ال يعتمييد اقتصيادها مليا التتييارة الخارتيية بدرتية كبيييرة مليا اليريم ميين ان  -4

 التتارة لن تفقد االهمية بالنسبة لها .
 س/ استعرس التوانو التي تعزى اليها اهمية التتارة الخارتية مع الشر  ؟ دمهم 

فقد نكد المذهو التتياري مليا ان تارة الخارتية هي ا دى وسائل قوة الدولة ومظمتها ان الت -1
التتارة الخارتية هي السبيل لعظمة االمة وان االمة لكي تكون قوية ان ت صل ملا المعيادن 
 النفيسة كالذهو والفضة وسبيلها الا ذل  هو ت قيق فائس في الصادرات ملا االستيرادات.

 ة بوصفها وسيلة لتصريف فائس االنتا . التتارة الخارتي -2
 س/ان ازدهار التتارة الخارتية قد تم بعد الثورة الصنامية ؟

 / بوصييفها وسيييلة لتصيييريف فييائس االنتيييا  ألن االنتييا  الكبيييير سييمة مييين سييمات الثيييورة 
 الصنامية لذل  البد من تصريف فائس االنتا  خارتيًا لعدم استيعاو السوق الداخلية.

تيؤدي التتيارة الخارتيية دورًا كبييرًا فيي  خارتية بوصيفها وسييلة للتنميية االقتصيادية التتارة ال -3
مملية التنمية االقتصادية  يث كانت الصادرات وسييلة لتصيريف فيائس المنتتيات للعدييد مين 
الدول الصنامية وبالتيالي توسيعت فيهيا الصينامات وزادت االسيتثمارات ارتفعيت االنتاتيية. اميا 

ت فهو اكثر وضو اً اذ ان الكثير من الدول وبخاصة النامية ب اتة الا استيراد دور االستيرادا
 المكائن والمعدات التي هي ضرورية لت قيق التنمية فيها.

: تعيد التتيارة الخارتييية وسييلة لزييادة الييدخل التتيارة الخارتيية وسيييلة لزييادة اليدخل القييومي  -4
ات اكبر مين السيلع والخيدمات بيالموارد القومي ألن من الممكن من طريقها ال صول ملا كمي

 االنتاتية المتا ة نفسها. 

 أهمية التجارة الخارجية 
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المييذهو التتيياري: هييو االسييم الييذي اطلييق ملييا االفكييار والسياسييات االقتصييادية التييي ظهييرت خيي ل المييدة 
تقريبًا والتي تضمنت التدخل في الفعاليات االقتصادية لقرس ال صول ملا الثروة لبناء  1500-1800

 ية.قوة مسكرية وسياس
 نظرية التتارة الخارتية :

 ملل/ قيام التبادل داخليًا نم دوليًا؟ 
 / ال تختلف نسس التبادل الخارتي من التبادل الداخلي ففي كلتا ال التين يكون السبو في قييام التبيادل 
داخليًا كان ام خارتيًا هو التخصي.  يث ان الدول تؤهلها ظروفها الطبيعية والبشرية ان تتخصيي فيي 

 انتا  السلع والخدمات بكفاءة املا وكلفة اقل من انتاتها في الدول االخرى.
 
 

 س/ ما هو التخصي؟
  - / ان التخصي يعود بشكل مام الا متمومتين من العوامل هما:

 العوامل الطبيعية:  - ن
ة ميثً  ان البلدان تختلف فيما بينها اخت فًا واض ًا فيي مناخهيا وتربتهيا وثروتهياأ فالمنياطق االسيتوائي

 ذات التو ال ار والمطر القزير تتخصي بزرامة البن .
 العوامل المكتسبة :  - و

ويقصد بها ما متوفر للدول من ممال مدربين ومن رؤوس اموال انتاتية كآالالت واألدوات ومستلزمات 
االنتا  . مثال ملا ذل  هنا  صنامات ت تا  الىرؤوس اموال ضيخمة مثيل صينامة الطيائرات وهنيا  

 صنامات ت تا  الا مهارة فائقة كصنامة السامات مثً .
 نظرية الميزة المطلقة دآدم سميث  : -1

تقوم هذ  النظرية ملا مبدن التخصي وتقسيم العمل  يث اذا كانت ما تتمتع بظروف طبيعية وبشرية 
الدول فيي  تعلتها ذات ميزة مطلقة في انتا  سلعة ما لكنها مديمة الميزة المطلقة بالنسبة لقيرها من

انتا  سلعة ثانية لذل  فإن كلتا الدولتين سوف ت ص ن ملا منافع مشتركة مند قيام التبادل بينهميا 
إذن ليس من الصعوبة ان تفسر  سو منطوق النظرية . إستيراد العراق القطين مين مصير ميا داميت 

عيراق انتيا  القطين تتمتع بظروف طبيعية تعلتها تنيتل القطين بكفياءة امليا وبكلفية اقيل وليو  ياول ال
 وهذ  تكاليف املا وهذا ال ال ينطبق ملا استيراد مصر للقمح من العراق. 
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  -مثال :
 قبل التخصي :  - ن

 القطن  القمح  البلد 
 50 100 العراق 
 100 50 مصر 

 150 150 المتموع 
 

 بعد التخصي : - و
 

 القطن  القمح  البلد 
 - 200 العراق 
 200 - مصر 

 200 200 المتموع 
ويعتبيير هييو  1790-1723آدم سييميث : وهييو اقتصييادي انكليييزي كتابييه المعييروف دثييروة االمييم  ميياش 

 مؤسس المدرسة الك سيكية وقد وضع الميزة المطلقة .
 نظرية الميزة النسبية د دايفد ريكاردو  :  -2

ا بيل ان الدولية ان قيام التتارة الدولية ال يقتضي ان تتمتيع الدولية المييزة المطلقية فيي انتيا  سيلعة مي
تقيوم مليا نسياس  تشتر  في التبادل اليدولي ال مليا اسياس المييزة المطلقية  ييث ان التتيارة الدوليية

 اخت ف التكاليف النسبية .
الو دات المنفقة جنتا  سلعة ما مع مدد الو دات المنفقة التي تستطيع الكلفة النسبية : هو مقارنة مدد 

المقدار نفسه من الموارد ينتته من سلعة اخرى أ إذن التبادل الدولي يتم هنيا فيي  الية اخيت ف التكياليف 
 النسبية :

 
 
 
 
 

 القطن  القمح  البلد 
 دو دة ممل  10 دو دة ممل   12 العراق 
 دو دة ممل  9 دو دة ممل  8 مصر 
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ال يييييييل :
𝟏𝟎

𝟏𝟐
و يييييييدة قميييييييح                      0,82= 

𝟏𝟐

𝟏𝟎
 و يييييييدة قطيييييييين1,2  = 

 
𝟖

𝟗
و دة قطن0,88    = 

𝟗

𝟖
 و دة قمح  1,12= 

 
 

 س/ مالفرق دميز  بين نظرية الميزة ونظرية الميزة النسبية ؟ ونيهما نكثر توابًا وتفسيرًا للواقع؟ 
 /  

 الميزة النسبية الميزة المطلقة
مؤسييس هييذ  النظرييية االقتصييادي االنكليييزي  -1

 آدم سميث
مؤسس هذ  النظرية االقتصادي ديفيد  -1

 ريكاردو 
تقيييوم هييييذ  النظريييية ملييييا مبيييدن التخصييييي -2

 وتقسيم العمل 
تقييييوم هيييييذ  النظرييييية مليييييا اسييييياس  -2

 اخت ف التكاليف النسبية 
الميييزة المطلقيية تعنييي إذا كانييت ا ييدى الييدول -3

اكثير كفياءةدني انهيا ذات مييزة مطلقية من ييرهيا 
السلع لكنها اقل كفاءة من الدول في انتا  ا دى 

دمديمة الميزة المطلقة  بالنسبة لقيرها من الدول 
 في انتا  سلعة ثانية

التكاليف النسبية هي الفرق بين كلفة  -3
 انتا  السلعة بين البلدين 

ان كلتا الدولتين سيوف ت صي ن مليا منيافع -4
 مشتركة مند التبادل ملا اساس الميزة المطلقة 

التخصيي هنا  مصل ة مشتركة في  -4
والتبييادل دوليييًا فييي  اليية اخييت ف التكيياليف 

 النسبية 
 اكثر صوابًا وتفسيرًا للواقع  -5 اقل صواباً -5

 
 الصرف االتنبي : هو متمومة العمليات النقدية المتعلقة بصرف العم ت االتنبية او ت ويلها 

 الا بعضها او ت ويل العملة الا مملة اتنبية بمقتضا سعر الصرف.
: هو السوق الذي يقوم فييه االفيراد والمؤسسيات والمصيارف بشيراء وبييع العمي ت  سوق الصرف

 واالسهم والسندات.
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 س/ مرف سوق الصرف وما هي وظائفه؟
 ت ويل العم ت  -1 / الوظائف 
 الوظيفة االئتمانية-2                      

 
 س/ ما هي الوظيفة االساسية لسوق الصرف االتنبي؟ ثم وضح السبو؟

 / الوظيفة االساسية لسوق الصرف االتنبي هي ت ويل ا دى العم ت الوطنية الا مملة اخرى والسبو 
يعود الا ان الطلو ملا العملة االتنبية ينشأ نساسًا من ال اتة الا هذ  العملية ألن السيائح اليذي ييزور 

ويل مملته اليا مملية البليد بلدًا او صا و المشروع الم لي الذي هو ب اتة الا االستيراد مضطرًا الا ت 
 الذي يزور  او يستورد منه .

 ملل/ من وظائف السوق هي الوظيفة األئتمانية ؟ دمهم  
 / ألن هنا  مدة زمنية تفصل بين تصدير السلع من قبل دولة معينة وبين استيرادها من قبل دولة اخرى 

 هذ  المدة ت تا  الا إئتمان هو ما تقوم به سوق الصرف .
 رف: هو نسبة مبادلة مملة معينة بعملة اخرى وهو مترد سعر العملة بو دات من مملة اخرى .سعر الص

 -فراغ : يقوم سوق الصرف بوظائف تتمثل في:
 ت ويل ا د العم ت الوطنية الا مملة اخرى  -1
 الوظيفة األئتمانية  -2

 -ت ديد سعر الصرف : يمكن ت ديد سعر الصرف بطريقتين هما :
 امدة الذهو سعر الصرف في ظل ق -1
 سعر الصرف المتقير المرن  -2

 
بموتو قامدة الذهو فإن كل دولة ت دد م تيوى ذهبييًا لعملتهيا وتكيون مسيتعدة لبييع وشيراء اي   1

كمية من الذهو بهذا السعرأ طالما ان المسيتوى او الم تيوى اليذهبي لكيل مملية ثابيت فيأن سيعر 

 الصرف بين العم ت سيكون ثابت .

ييم مين اليذهو الخيالي والم تيوى  48828أ2مثال : لو كان الم توى الذهبي لليدينار العراقيي يبليغ 
ييم مين اليذهو الخيالي  وهيذ  يعنيي ان سيعر الصيرف بيين  55187أ2الذهبي للتنيه المصري هو 
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العملتين سيكون ثابتًا وهو يساوي خار  قسمة الم توى الذهبي ال دى العملتين ملا الم توى الذهبي 
 للعملة االخرى :

سعر صرف التنيه بالدينار = 
𝟐,𝟓𝟓𝟏𝟖𝟕

𝟐,𝟒𝟖𝟖𝟐𝟖
 =1,025  

وسعر صرف الدينار بالتنيه = 
𝟐,𝟒𝟖𝟖𝟐𝟖

𝟐,𝟓𝟓𝟏𝟖𝟕
 =0,975  

ضيمن نظيام سيعر الصيرف المتقيير يت يدد سيعر الصيرف ألي مملية بعمليه اخيرى كسيعر اي سيلعة   2
مرس العملة الميراد ت دييد سيعر صيرفها ومين  اخرى من خ ل تقاطع طلو العملة في السوق مع

م  ظة الشكل ادنا  الذي يبين كيف يت دد سيعر صيرف التنييه االسيترليني باليدوالر وان الم يور 
األفقي يبين كمية التنيهات المعروضه والمطلوبة وان الطلو مليا التنييه ومرضيه يتقاطعيان منيد 

مييات المعروضية مين التينهيات ميع الكميييات النقطية دن  دسيعر التيوازن  والتيي تتسياوى منيدها الك
 المطلوبة .

 
 ع                               ط                                     

 4ن                               _                                                   
_................................ 

                                        _3 
 2ط                            ع            _                                               
 الكميات المعروضة والمطلوبة من التنيهات 

 
 س/ قارن دميز  بين ت ديد الصرف في ظل قامدة الذهو والسعر المرن؟ 

/  
 المرنالسعر المتقير  قامدة الذهو

ت دييد كيل دوليية م تيوى ذهبييًا بعملتهييا -1
ومستعدة لبيع وشراء العم ت مليا اسياس 

 نسبة الذهو الموتود في العملية.

سيعر الصيرف يت ييدد مليا اسياس قييوى -1
 العرس والطلو 

 ان ا تماالت تقير سعر صرفه كبيرة-2 ان ا تماالت تقير سعر صرفه قليلة -2
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 ي قق التوازن بين الكميات المعروضه والكميات المطلوبة .سعر التوازن: وهو السعر الذي 
تعويم العملة : هو تر  سعر العملة يت دد بالسوق لقوى العرس والطليو دون ان يخضيع لقاميدة   3

 معينة .
 ملل/ شيوع تعويم العملة في الوقت ال اضر؟ دمهم  

 امدة معينة .   / ألن سعر العملة يت دد بالسوق لقوى العرس والطلو دون ان يخضع لق
 
 
 

 السياسة التتارية : هي االتراءات ال كومية دالقيود والتنظيمات  التي تتعلق بتتارة الدولة .
التعريفة الكمركية: دالرسوم الكمركية : هي ضريبة او رسم يفيرس مليا السيلع التتاريية التيي تعبير  يدود 

 الدولة .
 هو الوضع الذي التتدخل فيه الدولة في الع قات التتارية الدولية .سياسة التتارة ال رة: 

 ال تل التي نادى بها اص او التتارة ال رة:
 ان  رية التتارة تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصي التقرافي  -1
النتا  توتيد تقوم التتارة الدولية نتيتة جخت ف في التكاليف النسبية ويرتع ذل  الا ان موامل ا -2

 في دول مختلفة بنسو متباينة .
 يصعو في ظل  رية التتارة قيام المنشآت اال تكارية وانتشارها . -3
ان الرسوم الكمركية  لها كثير من العيوو واآلثار االقتصادية يير المريوبة فهي تتبير المسيتهل   -4

 ملا دفع الضريبة وتفقد ثقة رتال االممال في االوضاع االقتصادية.
  سياسية ال مايية اليا تشيريعات مدييدة كثيييرًا ميا يترتيو مليهيا آثيار ونتيائل اقتصيادية فهييي ت تيا -5

 ت تا  الا إدارة  كيمة والا امتمادات ضخمة والا مدد يير قليل من المتخصصين.
سياسية ال مايية : هيي ال اليية التيي تسين دم فيهييا الدولية سيلطتها العامية للتييأثير فيي  تيم المبييادالت 

 ماية هي مظهر من مظاهر تدخل الدولة في ال ياة االقتصادية .التتارية وال 
 
 
 
 

 سياسة التجارة الخارجية 
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 ال تل التي نادى بها ننصار سياسة ال ماية :
 ضرورة مسامدة الصنامات الوطنية و مياتها ألن ذل  يسامد ملا بقاء االموال داخل البلد. - ن
ليها فيي فتيرات ال ماية ضرورية ألنها تمكن الدولة من انتا  بعس السلع التي يتعذر ال صول م - و

 انقطاع وسائل التبادل الخارتي.
 تؤدي ال ماية الا توسيع الصنامة الم لية وزيادة االستخدام وتقليل البطالة . - 
يعتقد انصار ال ماية ان التعريفة الكمركية ضيرورية لتعيويس المنيتل الم ليي الفيرق بيين تكياليف  -د

 االنتا  في الداخل والخار .
ال ماية انه ليس من مصيل ة الدولية ان تتبيع  ريية التتيارة فيي ميالم  تتبيع معظيم يعتقد ننصار  -ه

 الدول فيه مبدن ال ماية.
من ال تيل االقتصيادية التيي نيادى بهيا انصيار ال مايية هيي  تية  مايية الصينامات الناشيئة الن  -و

ة العريقية  تيا تكاليفها في مرا لهيا االوليا تكيون مرتفعية ليذل  يتيو  مايتهيا مين الصينامات االتنبيي
تنخفس تل  التكاليف فيي المر لية الثانيية و تيا تسيتطيع الدولية ازالية د القييود ال مائيية  وهيي  تية 

 نادى بها اول االمر االمريكيد الكسندر هاميلتون  .
 
 
 

تتم بين المقيمين في  ميزان المدفومات : هو ستل مختصر للمعام ت التتارية والمالية والنقدية كافة التي
بلد معين سواء كانوا اشخاصًا ام  كومات مع المقيمين في دول اخيرى خي ل ميدة زمنيية هيي فيي القاليو 

 سنة وا دة. 
 س/ ما اهمية ميزان المدفومات ؟ 

 / ان القرس من ميزان المدفومات هو ام م ال كومة بالمركز االقتصادي الخيارتي للبليد ليسيامدها ذلي  

 استها النقدية والمالية والتتارية .في رسم سي

 

 

 

 م/ ميزان المدفوعات 
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 م/تنظيم ميزان المدفومات 

 س/ اكتو التوانو التي تكون ميزان المدفومات ؟ دمهم  

  / يتكون ميزان المدفومات من تانبين هما :

وهو التانو الذي تستل فيه المعام ت االقتصادية كافة التيي تمكين الدولية مين ال ساو الدائن :  -1

 ان تتسلم ايرادات من العالم الخارتي 

وهو التانو الذي ستل فيه تميع المعام ت االقتصادية كافة التي تلتزم الدولة ال ساو المدين :  -2

 بموتبها ان تؤدي مدفومات الا الخار  .

 و الدائن وال ساو المدين ؟س/ما هو الفرق بين ال سا
 /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال ساو المدين ال ساو الدائن
 يختي بالواردات -1 يختي بالصادرات -1
فوائيييد وموائيييد رؤو اميييوال المقيميييين فيييي -2

 الخار  
فوائد وموائد رؤوس االميوال التيي يملكهيا -2

 االتانو في البلد 
قيييم خييدمات النقييل والتييأمين التييي يؤديهييا -3

 المقيمون الا االتانو 
خيييييدمات النقيييييل والتيييييأمين التيييييي يؤديهيييييا -3

 االتانو الا المقيمين 
 القروس وتسديدات القروس السابقة -4 القروس والمسامدات -4
 ثمن الذهو والفضة المستوردة -5 ثمن الذهو والفضة -5
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 التالية :يتكون ميزان المدفومات من ال سابات الفرمية 
وهو اليذي يسييتل فييه قييم تميييع السيلع والخيدمات المتبادليية بيين الدولية والعييالم ال سياو التياري: -1

 الخارتي ويتضمن:
 ال ساو الخارتي                                      

 
 

  سابات الخدمات -ال ساو التتاري              و-ن                            
 التتاري : وهو ال ساو الذي تستل فيه تتارة السلع فقط اي الصادرا ت واالستيرادات المنظورة .ال ساو 

 الميزان التتاري: وهو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة االستيرادات المنظورة .
 االستيرادات المنظورة دمهم  –فراغ: الميزان التتاري = الصادرات المنظورة 

او الذي تستل فيه الصادرات واالستيرادات من الخيدمات فقيط ني الصيادرات  ساو الخدمات : وهو ال س
 واالستيرادات يير المنظورة .

: وهوال ساو الذي تستل فيه تميع المعام ت الدولية التي تتعلق بالملكية  ساو رؤوس االموال -2

الطلو. وهو والديون وهو يتضمن االسهم والسندات والعم ت والودائع في البنو  والقروس  سو 

 يتكون من قسمين :  ساو رؤوس االموال طويلة االتل و ساو رؤوس االموال قصيرة االتل.

 فراغ دمهم  : في هيكل ميزان المدفومات يتكون  ساو رنس المال من : 

  ساو رؤوس نموال طويلة االتل . - ن

  ساو رؤوس اموال قصيرة االتل. - و

فييه الت يوي ت مين طيرف وا يد مثيل الهيدايا وهو ال ساو الذي تسيتل الت وي ت من طرف وا د: -3

 والهبات والتعويضات من قبل االفراد وال كومات .

 

 

 هيكل ميزان المدفوعات 
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  ساو الذهو النقدي: -4
 ملل/ يعتبر الذهو من الموتودات النقدية ؟

 / ألنه وسيلة دفيع تتمتيع بقبيول ميالمي لهيذا فيأن بأمكيان ني بليد نن ي صيل مليا اي نيوع مين 

 الذهو.العملة االتنبية من طريق تصدير 

س/ ضع مخططًا إيضا يًا لميزان المدفومات مشييرًا اليا العمليية التيي تسيتل فيي ال سياو اليدائن 

 وال ساو المدين ؟

 مخطط ميزان المدفومات                                 
 

 ال ساو التاري                                           الت وي ت من طرف وا د     
 ال ساو التتاري          ساو الخدمات      

 
  ساو الذهو                                                                                           

 
 

 
 

  ساو رؤوس االموال                     
 
 
 

 
 

 م  ظة : 
 الع مة د+  تشير الا ان العملية تستيل في ال ساو الدائن 

   تشير الا ان العملية تستل في ال ساو المدين -الع مة د
 

المحولة من الخارج 

 الى الداخل )+(
المحولة من الداخل الى 

 (-الخارج )

 (-استيرادات الذهب ) صادرات الذهب )+(

 الصادرات المنظورة 

)+( 

 الصادرات  غيرالمنظورة 

)+( 

 االستيرادات المنظورة

(-) 

 االستيرادات غير المنظورة 

(-) 

 القصيرة االجل الطويلة االجل

التدفق من الخارج الى 

 الداخل )+(
التدفق من الداخل الى 

 (-الخارج )

 (-الذاهبة الى الخارج ) القادمة الى الداخل )+(
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 التوازن ال سابي : ويعني ان يتساوى ال ساو الدائن وال ساو المدين في ميزان المدفومات.
ل التوازن االقتصادي: يعني ان ننظر الا كل  سياو مين ال سيابات الفرميية فيي مييزان الميدفومات ج تميا

 وتود متزًا  نو فائضًا فيه.
ملل/ ان التوازن ال سابي في ميزان المدفومات مت قق دومًا سواء كيان فيي المييزان متيزًا او فائضيًا؟ نو 

 دنن التساوي ال سابي في ميزان المدفومات ليس له مقزى اقتصادي ؟
  / بسبو استخدام نظام القيد المزدو  .

في مس  الدفاتر ال سابية في ميزان المدفومات ويتضمن كل ممليية نظام القيد المزدو  : هو نظام متبع 
 اقتصادية قيدين ن دهما دائن واالخر مدين.

 ملل/ان تساوي ميزان المدفومات  سابيًا ال يعني ان فقرات الميزان في  الة توازن ؟
ننظير اليا  / ألنه يمكن ان تكيون ا يدى فقيرات المييزان فيي  الية فيائس واخيرى فيي  الية متيز لهيذا ال 

نما ننظر الا فقرات الميزان لمعرفة الفائس والعتز لكي يمكن معالتتها.  الميزان ككل وا 
س/ ناقش مبارة د ليس المهم نن يكون ميزان الميدفومات متوازنيًا  سيابيًا ولكين المهيم نن يكيون متيوازن 

 اقتصاديًا  ؟ 
ن وهو مت قق دوميًا بسيبو اسيتخدام  / التوازن ال سابي هو ان يتساوى ال ساو الدائن وال ساو المدي

نظام القيد المزدو  والذي يهمنا هو التوازن االقتصادي ومعنا  هو ان ننظر الا كل  ساو من ال سابات 
 الفرمية من ميزان المدفومات أل تمال وتود متزًا او فائس فيه .

 س/ ما هي سبل معالتة االخت ل في ميزان المدفومات ؟
 الك سيكيون ان االخت ل في ميزان المدفومات ي دث بشكل تلقائي ؟نو س/ امتقد 

في ظل التقليديون د الك سي   يعتقدون: مند انخفاس االسعار في الداخل سيتعل السلع نرخي  -1 / 
 نسبيًا من السلع المماثلة لها في الخار  وهذا االنخفاس سوف يؤدي الا : 

 رخصية مقارنة بالسلعة في الخار  . زيادة صادرات البلد ألن السلعة نصب ت - ن
 نقي استيرادات البلد من الخار  ألنه السلعة في الخار  نصب ت ايلا من السلعة في الداخل  - و
 اما الفكر ال ديث فيشير الا ث ثة امور هي : -2

 اللتوء الا سياسة تقيير االنفاق العام من خ ل السياسة المالية والنقدية    ند
 
 

 توازن ميزان المدفوعات 
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 لة لنفقاتها وتخفيس الضرائو تزداد االستيرادات ؟ دمهم  ملل/ مند زيادة الدو 
 / الن ذل  يؤدي الا زيادة االنتا  الم لي والدخل من خ ل زيادة  تم الطلو الكلي وهذا يؤدي الا 

 زيادة االستيرادات .
 ملل/ مند تخفيس النفقات وزيادة الضرائو يؤدي الا تخفيس االستيرادات ؟

 ناتل والدخل وبالتالي تخفيس االستيرادات . / ألنه يؤدي الا قلة ال
 ملل/ مند زيادة مرس النقد فأنه يؤدي الا زيادة االستيرادات؟ 

 / مند زيادة مرس النقد تنخفس الفائدة فيزداد االستثمار والدخل وهذا يؤدي الا زيادة االستيرادات 
 والعكس بالعكس.

 دو سياسة تقيير سعر الصرف ني دتخفيضه او رفعه .
 ل/ مند تخفيس سعر الصرف يت ول االنفاق من السلع االتنبية الا السلع الم لية ؟مل

  / الن تخفيس سعر الصرف يتعل السلع االتنبية ايلا نسبيًا من السلع الم لية . 
 ملل/ مند رفع سعر الصرف يت ول االنفاق من السلع الم لية الا السلع االتنبية ؟

 ذ  ال الة نرخي نسبيًا من السلع الم لية . / ألن السلع االتنبية تكون في ه
 د   إتباع سياسة الرقابة المباشرة .

 -2التعريفاتالكمركية  -1نكمل مبارة : مند نص او الفكر ال ديث تتألف سياسة الرقابة المباشرة من 
 القيود ملا  ركة السلع ورؤوس االموال. -3نظام ال صي

السييلع فأنهييا تييؤدي الييا تصيي يح االخييت ل فييي ميييزان ملييل/ منييد فييرس تعريفيية كمركييية مالييية ملييا 
 المدفومات ؟

  / ألن ذل  من شأنه ان يقلل من استيرادها.
 

 
 س/ ما الدور الذي تؤديه التتارة الخارتية في االقتصاد العراقي؟ 

الصادرات واالستيرادات فيالتطورات  / تؤدي التتارة الخارتية في االقتصاد العراقي دورًا هامًا بتانبيها 
التيي  صيلت فييي  تيم الصيادرات العراقييية وهيكلهيا ليم تكيين اال نتيتية للتقييرات التييي طيرنت مليا بنييية 
االقتصاد العراقي  يث تر  اكتشاف النفط وانتاته تاثيرًا مباشرًا في الصيادرات العراقيية . اميا الصيادرات 

ه كية القذائيية كيالتمور وال بييوو وييير القذائيية وبعييس ييير النفطيية والتيي تتمثييل فيي السيلع االسييت
المواد االولية كالصوف والتلود وبعس المواد الخام المصنومة كالمنتتات النفطية واالسمدة واالسمنت 

 % متموع الصادرات .2-1فانها تشكل نسبة صقيرة من متموع الصادرات تراو ت 

 تجارة العراق الخارجية 
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قيد تطيور ايضيًا ألن االسيتيرادات تتيأثر بعمليية التنميية  نما االستيرادات في العراق فأن  تمها وهيكلها
االقتصادية واالتتمامية وان االستيرادات العراقية تتكون من السلع االسته كية القذائية ويير القذائية 
وميين مسييتلزمات االنتييا  ل اتيية القطيياع الصيينامي لهييا و اتيية القطامييات االخييرى وكييذل  ميين السييلع 

ليهيا التنميية االقتصيادية بشيكل رئيسيي . كميا تتضيمن تتيارة العيراق الخارتيية الرنسمالية التي تعتمد م
المرور د الترانزيت  إذ تمر سيلع بعيس اليدول اليا دول اخيرى . وتتمييز التتيارة الخارتيية فيي العيراق 

 بسيطرة الدولة إذ يست وذ القطاع العام ملا التزء االكبر منها . 
 ميزان المدفومات العراقي 

 ان المدفومات العراقي ؟ وما اهميته ثم دون م  ظت   ول ميزان المدفومات العراقي؟س/ مرف ميز 
 / ميزان المدفومات العراقيي : هيو سيتل مختصير للع قيات االقتصيادية والتتاريية والماليية والنقديية بيين 

كل افيراد نو المقيمين العراقيين دنفراد أشركات أ  كومة  مع يير المقيمين داالتانو  سواء كانوا مليا شي
 شركات او  كومات .

 نهميته : هو يعكس الوضع االقتصادي للعراق.
استيرادات سلعية  هو في صالح العراق  يث ان الصادرات –الوصف: ان الميزان التتاريدصادرات سلعية 

% قد يطت هذا العتز وان العراق يعاني من متز في الخدمات اذ ان االستيرادات 98النفطية والتي بلقت 

 ن الخدمات تفوق الصادرات فيها يير ان الفائس في الميزان التتاري يقطي هذا العتز  إلخ.م

 ملل/ ترد في ميزان المدفومات العراقي فقرة تدما السهو والخطأ ؟

  / ألنها ت قق المساواة بين ال ساو الدائن وال ساو المدين.

 يتو ان يكون متوازنًا من النا ية ال سابية.فقرة السهو والخطأ: وهي نداة موازنة ألن ميزان المدفومات 

 ملل/ ان م اسبي ميزان المدفومات العراقي يلتأون الا التقدير ا يانًا لموازنة ميزان المدفومات؟ 

 / ألن م اسبي ميزان المدفومات العراقي ال يسيتطيعون ال صيول مليا البيانيات الكاملية مين تيانبي كيل 

مملية تتم في الخار  لذا نتدهم يلتأون الا التقدير مين واقيع بيانيات إ صيائية مسيتقلة كتقيارير الكميار  

 0وتقارير البنو  الصادرات واالستيرادات المنظورةمن 
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 الفصل الثالث

 المالية العامة

 المالية العامة قديمًا: يعني العلم الذي يتناول بالبحث نفقات الدولة وايراداتها.

هو المنفعللة أكملل عبلار: : ان ااسلال اللذي تنلللد اليلة الدوللة فلي تحديلد الحا للات العاملة الحاسلر: منهلا والمسلتقبيلة
 العامة .

ث كل مايتعلق بنلاط القطاع العام وانة ذو صلة وثيقة بالنظريلة المالية العامة حديثًا : هو العلم الذي يتناول بالبح
 ااقتصادية .

 والنقود.للعمالة والفائد:  نظرية كينزأكمل عبار: : تأثرت المالية العامة كثيرًا بالفكر ااقتصادي الحديث الذي ينبع من 

 ااغراض العامة؟ )مهم(  علل/ لم تعد اهمية المالية العامة م رد دراسة  باية ااموال وانفاقها في

ج/ بلل اصلبي يتنلاول بالبحللث تكييلي مسلتويات اانفللاق العلام واايلرادات العاملة للوقللوي عللد النللاط ااقتصللادي 
 القومي ومراقبتة .

 

 

العللوم اا تماعيللة : هللي العللوم التللي تللدرل نلواحي  السلللو  اانسللاني وان كلل فللرع منهللا يتنلاول  انلل  مللن 
  وانبها السياسية وااقتصادية والفنية والقانونية .)مهم( 

 علل/ ان علم المالية العامة هو فرع من فروع علم ااقتصاد؟)مهم(

اانسلانية فهللو يتنللاول بالبحلث اسللتاالل المللوارد المحللدود: ج/ ألن عللم ااقتصللاد يرمللي اللد الللباع الحا للات 
إلللباع الحا لات المتعلدد: وكملا ان ملن وا بلات الدوللة اللباع حا لات مواطنيهلا للذل  فلأن االملام بملاد  عللم 

 ااقتصاد يعد لرطًا أساسيًا لتفهم موسوعات المالية العامة .

 -تسللتخدمها الدوللة فللي تو يلة النلللاط ااقتصلادي هللي : أكملل عبللار: : ان اادوات الماليلة وااقتصللادية التلي
 .الضرائو و االنفاق ال كومي والقروس

 

 

 عالقات المالية العامة بالعلوم االخرى 
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 ل/ هنا  عالقة قوية بين المالية العامة والعلوم السياسية ؟)مهم( 

ج/ ألن النظلللام الملللالي للدوللللة يلللرتبط بنظامهلللا السياسلللي ارتباطلللًا قويلللًا فهلللو يتلللأثر بلللة ويللل ثر فيلللة. فااوسلللاع 
واادارية لها اثرها في مالية الدولة العامة فاايرادات والنفقات العاملة تختللي اذا كانلت الدوللة  ذات  الدستورية

نظام مركزي او ا مركزي فكم من بلد فقد اسلتقاللة السياسلي وتعلرض لنللوبات الثلورات بسلب  ارتبلا  ماليتلة 
 العامة كما ان وسع ميزانية الدولة يعد عماًل سياسيًا.

 ع ميزانية الدولة يعد عماًل سياسيًا ؟)مهم( علل/ ان وس

ج/ ألن الحكومة تتر م سياستها عن طريق ااعتمادات التلي تلدر ها فلي الميزانيلة ملن ايلرادات ونفقلات حيلث 
 يتسي ما اذا كانت تميل الد اإلقالل من النفقات او زياد: التسليي او ااقالل منة .

 ية وعلم اادار: ؟)مهم( علل/ ان الترابط وثيق  دًا بين علم المال

ج/ إلهتمللللام اادار: فلللللي بللللللور: الصللللي  وااسلللللالي  العلميلللللة التللللي تتسلللللمن  دار: أي مرفلللللق مللللن مرافلللللق الحيلللللا: 
 اإلقتصادية المالية باية تسهيل ان از الفعاليات ااقتصادية والمالية بكفاء: لتحقيق ااهداي المر و:.

 م القانون؟علل/ هنا  عالقة بين علم المالية العامة وعل

ج/ ألن اا راءات المالية توسي بصي  تلريعية وان القانون هو ادا: التنظيم ااساسية لوسع قواعد الوا   
ااخذ بها في الميادين المختلفة وسمنها الميلدان الملالي . فالسلريبة تفلرض بقلانون كملا ابلد ملن قلانون حتلد 

 تعقد القروض او تصدر الميزانية.

 ن المالية العامة وعلم ااخالق؟علل/ هنا  عالقة بي

ج/ان كثيللر ملللن ااملللور التلللي تتسلللمنها السياسللة العاملللة لهلللا احكلللام قيميلللة تمتللد  لللذورها اللللد ميلللادين الفلسلللفة 
 وااخالق حيث ان كثير من ااحكام المالية استندت الد مباد  ااخالق والفلسفة العامة.

 المحاسبة ؟علل/ هنا  عالقة وثيقة الصلة بين المالية العامة و 

ج/ ان موسوعات المالية العامة وخصوصاً السرائ  تتطل  االمام بأصول المحاسبة والمرا عة وفنونها من 
اسللتهال  و للرد واحتياطللات ومخصصللات ويلللزداد اارتبللاط بللين الماليللة والمحاسلللبة كلمللا زاد تللدخل الدولللة فلللي 

 الحيا: ااقتصادية.

 .سياستها الماليةاساسية تستعين بها الحكومة في رسم  ادا: المحاسبة القوميةأكمل عبار: : تعد 
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 علل/ هنا  عالقة بين علم المالية العامة وعلم التاريخ ؟

ج/ ان عللم التللاريخ يللزود الباحللث بمعلومللات تسللاعد عللد اسللتخالي النتللائ  الصللحيحة وتفسللير الكثيللر مللن 
 النظم المالية وااقتصادية عبر التاريخ. الظواهر ااقتصادية والمالية المعاصر: من خالل اطالعة علد تطور

 علل/ العالقة بين علم المالية العامة وعلم اا تماع عالقة وثيقة؟

ج/ ان العالقللللة قائمللللة عللللللد اسللللال التلللللأثير المتبللللادل حيللللث يعتقلللللد العلمللللاء ان الماليلللللة وااقتصللللاد وااخلللللالق 
 والمعتقدات ظواهر مترابطة ومتداخلة .

 المالية العامة وااحصاء؟  علل/ هنا  عالقة بين علم

ج/ ان ااحصاء يقدم بيانات وارقام لمعرفة ح م الدخل القومي وتوزيع الثرو: بين افراد الم تمع وعدد السكان 
 ودخولهم وتوزيعهم علد الحري .... الخ وحالة ميزان المدفوعات ومقدار السرائ  والرسوم .

 )مهم( ل/ ميز بين المالية العامة والمالية الخاصة  ؟ 

 ج/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

الماليلة الخاصلة : ويقصللد بهلا ماليلة القطللاع الخلاي )اللللركات والم سسلات الفرديلة بأنواعهللا( وهلدفها تحقيللق 
 المنفعة الخاصة.

 المالية الخاصة  المالية العامة 
ماليللللللللة القطللللللللاع الخللللللللاي )اللللللللللركات والم سسللللللللات -1 مالية القطاع العام او الحكومي-1

 الفردية(
 تقرير او ة اانفاق المختلفة ثم كيفية -2

 تحصيل اايرادات 
 تحديد ايراداتها اوًا ثم تقرير اانفاق -2

 علد سوء اايراد 
 الارض منها تحقيق منفعة خاصة -3 الارض منها تحقيق منفعة عامة -3

 تعتمد في تحصيل ايراداتها -4
 علد اامر واا بار كالسرائ  والقروض 

 العامة 

 تعتمد في تحصيل ايراداتها -4
 علد ما يملكة اافراد 

 كثيرًا ما تنفق اموالها في ملاريع -5
 طويلةا تحقق عائدًا اا بعد مرور مد: 

 تنفق اموالها في ملاريع ذات نتائ  عا لة -5
 وملموسة 
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وتقلع مهملة  للباعها سلمن الحا ات العامة : هي تل  الحا ات التي يحقق  لباعها منفعة  ماعية او عامة 
 وا بات الدولة .

 علل/ تعد مهمة الباع الحا ات الد الهئيات العامة )الدولة( ؟

مكانياتة.  ج/ ألن الفرد ايستطيع بمفرده  لباع تل  الحا ات لمحدودية قدراتة وا 

: هي تل  الوحدات اادارية التي تتمتع باللخصية المعنوية وتبالر في نطاق  زء معين من  الهيئات العامة
 وا بات الدولة في الباع حا ات كثير: كالخدمات الصحية مثاًل.

 علل/ الصحة والتعليم تسمد بالحا ات ال ماعية؟

 ج/ ألنها ا تو د اا بو ود الم تمع وألنها تهم اافراد في م موعهم.

 

 

 

عللل/ يختللي دور الدولللة فلي  للباع الحا للات العاملة ملن بلللد اللد اخلر او قللد تختللي فلي الدولللة الواحلد: مللن 
 عصر الد اخر ؟

 ج/ تبعًا إلختالي فلسفتها وسياستها اإلقتصادية واا تماعية والسياسية .

( اخلذت اللدول تتلدخل فللي 1933-1929ت معظلم دول العلالم )أكملل عبلار: : بعلد األزملة الكبلري التلي ا احلل
  -الل ون ااقتصادية من أ ل :

 تو ية ااقتصاد الوطني -1
 زياد: الدخل القومي   -2
 موا هة اازمات ااقتصادية -3

 -أكمل عبار: : ان الوسائل التي و دت وتطورت أساسًا لتاطية  النفقات العامة هي:

 ئ  السرا-2الرسوم                 -1

  صدار النقدي ال ديد-4القروض                -3

 دور الدولة في إشباع الحاجات العامة 
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الوسللائل الماليلللة : هلللي الوسلللائل التللي و لللدت وتطلللورت أساسلللًا لتحقيلللق تاطيللة النفقلللات العاملللة وهلللي الرسلللوم 
 والسرائ  وااصدار ال ديد.

 

 النفقات العامة : هي المبال  النقدية التي يقوم بإنفاقها لخي معنوي من أ ل تحقيق منفعة عامة. 

  -ت ديد النفقة العامة بث ث مناصر:

 طبيعة المبال  المنفقة) صري مبل  من النقود(. -1
النقود للراء  تتبع الدولة بصفة عامة طريق اانفاق النقدي لتحقيق الباع الحا ات العامة فقد يدفع مبل  من

السللع والخلدمات التللي تحتلاج اليهللا الهيئلات العاملة للقيللام بلإدار: أحللد مرافقهلا العاملة كللالتعليم او الصلحة ممللا 
سلتخدام المعلملين وااطبلاء وغيلر ذلل  ملن ااملور  يستلزم الحصول علد بنايلات للملدارل أو المستللفيات وا 

ذه المبلال  علللد لللكل  عانللة نقديلة الللد اافللراد كللالتي التلي يتطلبهللا مرفقللًا التعللليم والصلحة ر وقللد تصللري هلل
تعطللد الللد العملللال العللاطلين وأعانلللات الع للز واللللليخوخة كمللا قللد تلللدفع األعانللات اللللد بعللض المللللروعات 

 ااقتصادية او اا تماعية لتل يعها علد تحقيق اهدافها.
 ان تكون النفقة صادر: من لخي معنوي عام. -2

تم انفاقهلا ملن قبلل للخي معنلوي علام كقيلام وزار: الصلحة بإنفلاق مليلون دينلار ينباي في النفقة العاملة ان يل
لبناء مستلفد بمعند ان النقود المنفقة يتم صرفها من خزانة الدولة إللباع حا ات عاملة وبنلاءًا عللد ذلل  

ي عالقلللة ا تعُللد المبلللال  النقديللة التلللي يقللوم بإنفاقهلللا اافلللراد أو اللللركات بمحلللض ارادتهللم دون ان تلللربطهم ا
  نفاقية بالدولة نفقة عامة 

 أن يكون الارض من اانفاق الباع حا ة عامة . -3

 علل/ ان الهدي من اانفاق هو  لباع الحا ات العامة ؟

ج/ لكي تتم للنفقة صفتها العامة ي   ان تخصي لتحقيق منفعة عامة أي ان الارض من اانفاق هو  للباع 
يفترض عندما تقرر السلطة المختصة  نفلاق مبلل  معلين انهلا رأت  حا ة عامة وليل تحقيق مصلحة خاصة  ذ

 ان هذا اانفاق يحقق المنفعة العامة.

 علل/ يسع كتا  المالية العامة بعض السوابط لسبط النفقات العامة؟ 

 تحقيق أكبر قدر من المنافع -1ج/ 

 منع التبذير وااسراي -2    

 النفقات العامة
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 تحقيق ااهداي المتوخا: بأقل التكاليي-3
 
 
 
 العمل علد تحقيق اكبر قدر من المنافع  -1
 ااقتصاد في اانفاق  -2

 علل/ ي   علد السلطات القائمة أن تت ن  تبذير ااموال العامة وأن تتم  دار: الملروع باقل التكاليي؟

الدوللة وبالتلالي قلد يل دي اللد تبريلر  ج/ ذل  ان تبذير ااموال العامة يسعي قدرا من الثقة العامة فلي ماليلة
 فكر: التهر  من السرائ  .

 الترخيي باانفاق . -3

: معنلد انللن اانفللاق تقلرره السلللطة التللريعية لللأنة فللي ذلل  لللأن اايلرادات العامللة التللي التييرخيي باالنفيياق
 بية .)مهم(تقرر بقانون ألي اد نوع من التوازن بين آثار النفقات ااي ابية وأثار اايرادات السل

 

 
 النفقات العادية والنفقات غير العادية )النفقات اادارية ( -1

  -هذا التقسيم قائم علد اسال تكرار النفقة بصفة دورية :
 النفقات العادية : وهي النفقات التي تظهر بصفة منتظمة مثل الروات  واا ور وفوائد الدين العام.

 دية: هي النفقات التي اتتكرر بصفة دورية منتظمة مثل نفقات الحرو  والفيسانات.النفقات غير العا
 النفقات الفعلية والنفقات الناقلة )التحويلية(  -2

النفقات الفعلية : وهي النفقات التلي تصلري مقابلل حصلول الهيئلات العاملة عللد سللع او خلدمات مثلل 
 العمل الذي تدفع عنة اا ور والروات  . 

النفقات)الناقلة( التحويلية: وهي التي ا ترتبط بحدوث  أي زياد: مبالر: تحصل علية الهيئلات العاملةر 
بللل هللي نقللل وتحويلللل  للزء مللن القللدر: الللللرائية مللن بعللض االللخاي وتحويلهلللا الللد الللخاي آخلللرين 

 يستفيدون منها .

 

 ضوابط ) محددات( النفقات العامة

 أنواع النفقات العامة
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 مبالر. أعط أمثلة؟ل/ ت دي النفقات الناقلة الد  عاد: توزيع الدخل القومي بطريق غير 

ج/ ان كل ما يحدث في الواقع انما هو نقل او تحويل  ان  من القدر: اللرائية من أيدي بعض المواطنين ) 
دافعلي السلرائ  بالللذات( اللد ايللدي فريلق آخللر ملن المللواطنين ) المسلتفيدين مللن اانفلاق العللام ( بلذل  تلل دي 

 ريق غير مبالر .النفقات الناقلة الد  عاد: توزيع الدخل القومي بط

 اامثلة:

 المساعدات اا تماعية: السمان اا تماعي سد الليخوخة والبطالة . - أ
 ااعانة ااقتصادية : والتي تمني لبعض الملروعات الخاصة بارض تخفيض أسعار بيعها . -  

 ااعانات التي تمني لبعض ال معيات الخيرية او الثقافية . -ج

 نت ة.النفقات المنت و والنفقات غير الم -3
  -هذا التقسيم قائم علد اسال آثار النفقات العامة ااقتصادية:

: هلي تللل  النفقلات التللي ت لل  ايللرادًا ماليلًا مبالللرًا للدوللة كنفقللات السلك  الحديديللة ر  النفقييات المنتتيية
 الخطوط ال وية . 

 والخزانات ..الخ هي التي ات ل  ايرادًا ماليًا للدول كنفقات  قامة السود النفقات يير المنتتة :
 علل/ تتوسع الدول في نفقاتها غيرالمنت ة علد الرغم من انها ا ت ل   يرادًا ماليًا ؟)مهم( 

ج/ ألنها تكون منت ة بطريق غير مبالر في األ ل الطويل ألنها ت دي الد تهيئة الظروي المالئمة إلزدهار 
 الحيا: ااقتصادية .

 يأتي .  ل/ )مهم( : ما نوع النفقة في كل مما
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 نوع النفقة النفقة
 نفقات غير عادية  نفقات مكافحة اآلفات الزراعية -1
 نفقات عادية  الروات  واا ور-2
 نفقات ناقلة )تحويلية(  السرائ -3
 نفقات غير منت ة  قامة السدود-4
 نفقات عادية  فوائد الدين العام-5
 نفقات ناقلة )تحويلية( السمان اا تماعي-6
 نفقات منت ة  ملروعات الخطوط ال وية -7
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 علل/ استرعت ظاهر: ازدياد النفقات العامة أنظار علماء ااقتصاد والمالية العامة ؟ 

الزيللاد: ج/ ألنهلا اصلبحت  حللدي سلمات المميللز: للماليلة العاملة  ذ ت للد النفقلات العامللة فلي  ت لاه مسللتمر نحلو 
 سواء علد مستوي ميزانيات الدولة ااعتيادية أم ميزانيات الهيئات المحلية .

 علل/ ظاهر: ازدياد النفقات العامة ؟ )مهم(

 التقدم العلمي والفني -2اتساع نلاط الدولة             -1ج/ 

 زياد: الثرو: ونمو الدخل القومي -4الحرو                        -3    

 اإلصدار النقدي ال ديد-6سهولة ااقتراض               -5     

 إتساع نشاط الدولة  -1
أكمل عبار: )مهلم( : ان التطلور اللذي طلرأ عللد فلسلفة الدوللة السياسلية واا تماعيلة وااقتصلادية ملن 

 . اشتراكية ودولة منتتةالد دولة  متدخلةالد دولة   ارسةكونها دولة 
:  حالل الدولة محل القطاع الخاي في وظائي لم تكن تلالها سابقًا كأحالل الملدارل الخاصلة  التوسع االفقي

 والمواصالت الحكومية محل المواصالت الخاصة .
التوسلع العملودي )الرأسلي(: هللو عمليلة تحسلين صلور: الخللدمات التلي تقلدمها الدوللة الللد الملواطنين كمرفلق الللدفاع 

بقصد تحسينة وزياد: كفائتة وكذل  بالنسبة للتعليم فقلد توسلعت الحكوملات فلي  الذي طرأت علية تاييرات  وهرية
  نلاء المدارل والمعاهد المختلفة وكذل  التطور الكبير في الطرق والخدمات الصحية وتقدم العمران.

 التقدم العلمي والفني :  -2

 علل/ أدي تقدم العلوم والفنون الد زياد: أعباء الدولة المالية ؟

المخترعات الحديثة من عدد وااات وت هيزات مختلفة اكثر ملن سلابقاتها خاصلة فلي نطلاق النفقلات ج/ ألن 
 الحربية .

 علل/ أدي التقدم العلمي والفني الد زياد: تكاليي الخدمات العامة ؟

ج/ ألن اسللتخدام ااات والمعللدات الحديثللة يتطللل  مسللتوي مرتفعللًا مللن التللدري  الفنللي كللذل  انللة يلل دي اللللد 
 حسين مستوي معيلة السكان يزيد األعباء العامة .ت

 ظاهرة ازدياد النفقات العامة 
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 ال روو -3

 علل/ كانت نتي ة الحرو  ان زادت النفقات العامة زياد: سخمة ؟

ج/ وذل  لزياد: تكاليي الحرو  لدر ة ان كثيرًا من اللدول الانيلة خصصلت لهلا ملا يزيلد عللد نصلي نات هلا 
 القومي خالل الحر  العالمية الثانية.

تصلفية أو  القيامبهلاأو  ااسلتعداد لهلاالحرو  ت دي الد زياد: النفقات العامة سلواء كلان عنلد أكمل عبار:: ان 
 . آثارها

 زيادة الثروة ونمو الدخل القومي  -4
 علل/  ن ازدياد الثرو: عامل أسال لنمو النفقات العامة؟

سلللرائ   ج/ ألن زيادتهللا تسلللاعد زيللاد: اللللدخل ومنلللة تعللري الدوللللة ملللا تحتا للة ملللن املللوال فللي صلللور:
ورسلوم ... الللخ . وان  زديلاد الللدخل يسلاعد علللد رفللع مسلتوي المعيلللة وهلذا يلل دي اللد نمللو النفقللات 

 العامة وخاسة نمو مرتبات موظفي الدولة وأ ور عمالها.
 علل/ ان ازدياد الثرو: ونمو الدخل يل ع الحكومات علد التوسع في اانفاق ؟

قلللات العامللة فبوسللعها ان تفلللرض سللرائ   ديللد: أو زيلللاد: ج/ ذللل  لللوفر: ااملللوال الالزمللة لتاطيللة النف
 السرائ  دون ان تالقي معارسة من دافعيها .

 سهولة االقتراس -5
 علل/ لقد أسهمت زياد: أعباء الدين العام كثيرًا في زياد: النفقات العامة؟

عفللاء فوائللد هللذه الللديون  مللن ج/ نظلرًا للتسللهيالت التللي طللرأت علللد طللرق  صللدار القللروض العامللة وا 
 السريبة وعدم الح ز أدي كل ذل  الد  مكانية حصول الدولة علد ااموال متد ما لاءت.

 اجصدار النقدي التديد -6
هللي  صلللدار النقلللود اإللزاميلللة فلللي أثنلللاء الحلللرو  واألزملللات ااقتصلللادية لكلللن األسلللراي والمبالالللة فلللي 

  صدارها ي دي الد حصول التسخم النقدي.
المبالاة في  صدار النقود اإللزامية التي تت اوز فية ما تحتفظ بة من التسخم النقدي : هو ااسراي و 

رتفاع ااسعار.  غطاء للعملة الورقية والذي ي دي الد  نخفاض قيمة النقود وا 
 علل/ تل أ العديد من الدول الد اإلصدار النقدي ال ديد؟

 النقود اإللزامية .ج/ وذل  في أوقات الحرو  واألزمات اإلقتصادية تل أ الدول الد  صدار 
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 أكمل عبار: : يمكن أن ننظر الد آثار النفقات العامة من نواح متعدد: آخذين بنظر ااعتبار 

 الهدي الذي ترمي الد تحقيقة-2طبيعة النفقات                   -1

 صادي واا تماعيالوسع ااقت-4طبيعة اايرادات الالزمة للتمويل   -3

 -: هنا  نوعان رئيسيان من النفقات العامة:اواًل:آثار النفقات العامة في االنتا  واالستثمار

: مللا ينفللق عللد المرافللق ااصلللية كالللدفاع وااملن والقسللاء يلل ثر فللي اانتلاج بصللفة عامللة وذللل  اولهمييا 
 بتوفير الظروي الطبيعية لعمل المنت ين.

 ان بعض النفقات العامة ت دي الد تنمية المواه  الفردية وزياد: كفائتهم التعليمية . ثانيهما: 

 .النفقات التي تنفق بلكل  عانات اقتصادية من لأنها ان تزيد رغبة اافراد في العمل واادخار 
  اعانات التصدير تل دي اللد تحويلل بعلض العناصلر اللد  نتلاج بعلض السللع المو هلة للتصلدير بلدًا

 السلع المخصصة للسوق المحلي وبالتالي  نها ت دي الد تحسين صور: الميزان الت اري.من 
  هنللا  بعللض النفقللات ملللا يعمللل علللد تو يللة اإلنتلللاج فللي اات للاه الللذي تحقلللق فيللة مصلللحة الم تملللع

 )الصناعات الكهربائية ر المنسو ات القطنية ... الخ( 
 ن خالل ما تخصصة الدولة من مبال  للقيام بمختلي تزيد النفقات العامة من القدر: علد ااستثمار م

 ااستثمارات.

 ثانيًا: آثار النفقات العامة في االسته  

يلل ثر اانفللاق العلللام فللي ااسلللتهال  فللي حلللاات متعللدد: مثللل قيلللام الدولللة بللللراء أنللواع متعلللدد: مللن السللللع 
دخول المنخفظللة التللي تخصللي ااسلتهالكية مبالللر: . كمللا يل ثر هللذا اانفللاق اذا كلان مخصصللًا لللذوي الل

 معظم دخلها لإلستهال  كزياد: روات  الموظفين والمتقاعدين وا ور العمال .

قامللة  كملا يل ثر ااسللتهال  ملن خللالل اانفلاق عللد ااسللتثمار؟ ألن ملا ينفللق عللد انللاء الطللرق العاملة وا 
اانفللاق عللد ااسللتهال   السلدود والخزانلات وتلللييد المبلاني تل دي  ميعهللا بطريلق غيلر مبالللر: اللد زيلاد:

 وهذا علد مستوي اانفاق الحكومي .

 اآلثار اإلقتصادية للنفقات العامة
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أملللا بالنسلللبة لانفلللاق الخلللاي فلللأن زيلللاد: اانفلللاق الحكلللومي يلللل ع ااسلللتثمار الخلللاي عللللد زيلللاد: ح لللم 
  ستثماره ويترت  علد هذا كلة توزيع دخول للعاملين يو ة القسم ااعظم منها الد ااستهال  .

 ثالثاُ: آثار النفقات العامة في االستخدام 

 هنا  عالقة مبالر: بين ح م اانتاج وح م ااستخدام الالزم لتحقيقة؟

حيث يترت  علد الزياد: في اانفاق زياد: في ااستخدام وبالتالي زياد: في اانتاج . وعندما تتوسع الدولة 
لكللي وعللد الدوللة ان تعلال  موسلوع ااسلتخدام ملن في انفاقها العلام يترتل  عللد ذلل  زيلاد: فلي اانفلاق ا

 خالل التكيي في سياستها اانفاقية تبعًا لتاير اانفاق الخاي؟

في فتر: الرخاء يزداد اانفاق الخاي وتبلدأ عالقلات التسلخم بلالظهور عنلدها ينبالي عللد الدوللة ان تحلد 
 من انفاقها .

ي عللد الدوللة ان تزيلد ملن انفاقهلا ؟ تعويسلاص لللنقي اما في فتلر: الكسلاد حيلث يقلل اانفلاق الخلاي ينبال
 الحاصل في اانفاق الخاي.

 

 

 

 

 

 

 إعداد األستاذ أحمد عماد

 إختصاص التاريخ & االقتصاد

 07903473163هـ :
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 رابعًا: آثار النفقات العامة في الدخل القومي

 خامسًا: آثار النفقات العامة في األسعار

 العامة في ااسعار والنفقات في الدخل وتوزيعة؟ )مهم(ل/قارن بين آثار النفقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل/ ت دي النفقات العامة دورًا كبيرًا في تخفيي حد: التقلبات ااقتصادية؟ )مهم(

ج/ ملن خلالل تعلرض ااقتصلاد القلومي اللد مللكالت منهلا التسلخم والكسلاد والبطاللة وملن ا لل محاربلة هلذه 
 الظواهر ت دي النفقات العامة دورها الم ثر فيها.

 

 آثار النفقات العامة في الدخل و توزيعة آثار النفقات العامة في ااسعار
فلللي حاللللة اانكملللاس يلللل دي توسلللع الدوللللة فللللي -1

 نفاقها الد أحلداث تايلرات بعيلد: الملدي فلي تاييلر 
هيكلللل ااسللللعار ملللن خللللالل تأثيرهلللا فللللي العللللرض 

 والطل .

حاللللة الكسلللاد )اانكملللاس( يللل دي التوسلللع  فللي-1
في اانفاق العام اللد زيلاد: دخلول الطبقلات الفقيلر: 
التلللللي يرتفلللللع عنلللللدها اللميلللللل لالسلللللتهال  وتوزيللللللع 

 دخول  ديد:.
فلي حاللة التسلخم: تقلوم الدوللة بالسلعط عللد -2

اانفلاق العللام ملن أ للل خفللض الطلل  الكلللي علللد 
 المستوي العام لالسعار

التسلخم: تقلوم الدوللة بالسلاط عللد فلي حاللة -2
اانفلاق العلام وبالتلالي تقليللل اللدخول الموزعلة ممللا 
يقللللللل بالتلللللالي مللللللن الطلللللل  عللللللد كللللللل ملللللن سلللللللع 

 ااستهال  وااستثمار.
للنفقلات العاملة تأثيرهلا الواسلي عللد ااسلعار -3

خاصللة فلللي فتلللرات الحللرو  وذلللل  باابقلللاء عللللد 
 توياتها.أسعار المواد ااساسية للحفاظ علد مس

للنفقللللات العامللللة تأثيرهلللللا الواسللللي فللللي توزيلللللع -3
اللللدخل القلللومي بوسلللائل متعلللدد: منهلللا قيلللام الدوللللة 
بسح   زء من القدر: الللرائية ألصلحا  اللدخول 
المرتفعلللللللة وتوزيعهلللللللا لصلللللللالي اصلللللللحا  اللللللللدخول 

 الواطئة.
تلدخل الدوللة فلي بعلض ااحيلان كمللتري فللي -4

لع السلللللوق لكلللللي تحلللللول دون تلللللدهور أسلللللعار السللللل
ااساسللية كللالقطن والقمللي مللثاًل وتصللدر الفلللائض 

 الد ااسواق الخار ية.

تللللللل دي النفقلللللللات العاملللللللة اللللللللد زيلللللللاد: اللللللللدخل -5
الحقيقللللي ألصللللحا  اللللللدخول الواطئللللة مللللن خلللللالل 
قيللللللام الدولللللللة بتقلللللللديم الخللللللدمات الم انيللللللة او فلللللللي 
صلللور: اعانللللات او مللللني كالمستلللللفيات ومال لللل  

 اايتام ...الخ
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 داث آثار بعيد: المدي في تايير هيكل ااسعار؟)مهم(علل/ ي دي توسع الدولة في انفاقها الد  ح

 ج/من خالل تأثيره في العرض والطل  هذين العاملين المحددين لمستوي ااسعار.

 

 علل/ تستطيع الدولة منع ارتفاع ااسعار من خالل فتر: الحر  ؟ )مهم(

علن طريلق تخصليي قسلم مللن ج/ وذلل  باابقلاء عللد اسلعار الملواد ااساسلية للحفلاظ عللد مسلتوياتها وذلل  
 النفقات العامة لتمني علد لكل  عانات للمنت ين.

 علل/ قد تدخل الدولة ملتريًا اوبائع لبعض السلع الزراعية ؟ )مهم(

ج/ مللن ا للل المحافظللة علللد اسللعار بعللض السلللع الزراعيللة كللالقطن والقمللي التللي تنتابهللا تقلبللات حللاد: ولكللي 
 ض منها الد ااسواق الخار ية.تحول دون تدهور اسعارها وتصدر الفائ

 علل/ ت ثر النفقات العامة في الدخل القومي ؟ 

ج/ تل دي النفقللات العاملة دورهللا فلي تخفيللي حلد: التقلبللات التلي تطللرأ عللد الللدخل القلومي مللن خلالل تعللرض 
قلات ااقتصاد القومي الد ملكالت منها التسخم والكساد والبطالة وملن أ لل محاربلة هلذه الظلواهر تل دي النف

 العامة دورها الم ثر فيها.

 

 

 

اايرادات العامة: وهي المبال  النقديلة التلي يقلوم بتحصليلها للخي معنلوي علام ملن ا لل اللباع حا لة عاملة 
 ) ماعية( 

 أنواع اايرادات العامة 

 السرائ  -2دخل امال  الدولة )الدومين (          -1

 القروض العامة -4الرسوم                                 -3

 اإلصدار النقدي ال ديد-6اإلعانات والتبرعات                     -5

 االيرادات العامة
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 اواًل : الدومين 

الدومين الت اري والصناعي : هو دخل الملروعات الت ارية والصلناعية التلي تملكهلا الدوللة ملن بيلع  - أ
 الخدمات والمنت ات.

العقلاري: ويتكلون ملن ااراسلي الزراعيلة وملن الاابلات المملوكلة للدوللة والبحيلرات المسللتعملة اللدومين  -  
كمصللايد لاسلللما  ويتلللأتد دخللل هلللذا اللللدومين مملللا تللدره ااراسلللي الزراعيلللة مللن ثملللن بيلللع المنت لللات 

 الزراعية.

لسللندات واإليللرادات اللدومين المللالي )المحفظللة الماليللة للدولللة ( : أي مللا تمتلكللة الدولللة مللن ااسللهم وا -ج
 التي تردها الدولة .

 ثانيا: الضرائو 

 السريبة : مبل  من المال تستحصلها الدولة من االخاي   باريًا بصور: نهائية بدون مقابل.

 ل/ ما هي ااغراض التي تسعد الد تحقيقها السرائ  ؟

 ا ؟ج/ غرض مالي فهي مصدر اسال لتحويل النفقات العامة التي تسطلع الدولة به

كملا تهللدي الللد تحقيلق اهللداي اقتصللادية وا تماعيلة اي تحقيللق التو يللة والتلدخل فللي الحيللا: ااقتصللادية 
 واا تماعية بما يهدي بما يتفق وبما يخدم فلسفة النظام السياسي السائد ويحقق اهدافة .

المنافسللة فقلد تفلرض السللرائ  بقصلد تلل يع المنت للات الوطنيلة ملن خللالل رفلع اسلعار السلللع المسلتورد: 
لهذه المنت ات او بقصد تقليلل الفلوارق بلين الطبقلات او القسلاء عليهلا فتعملل عللد زيلاد: السلرائ  عللد 
اصللحا  الللدخول والثللروات المرتفعللة وتعيللد توزيللع حصلليلتها لصللالي ذوي الللدخول المنخفسللة او محاربلللة 

...الللخ وتللل يع اادخللار بعلض السلللع السللار: صللحيًا وغيلر المرغللو  فيهللا ا تماعيللًا كالسلكاير والخمللور 
والتكلوين الرأسللمالي علن طريللق تقريلر بعللض ااعفلاءات السللريبية المناسلبة والتخفيللي ملن حللد: التقلبللات 
ااقتصادية بتقليل القدر: اللرائية المو ود: تحت ايدي اافراد في فترات التسخم عن طريق زياد: العل ء 

تحللت ايللديهم فللي فتلرات اانكمللاس وذللل  عللن طريللق  السلريبي اا مللالي وزيللاد: القللدر: الللرائية المو للود:
 تخفيض الع ء السريبي اا مالي واعاد: توزيع الدخل والثروات لصالي الطبقات الفقير: .

 للوصول الد الدخل او رأل المال يتم بطريقتين : ننواع الضرائو:

طريق مبالر)السرائ  المبالر:( : وتنصري الد تحديد عناصلر الثلرو: المو لود: تحلت يلد الللخي  -1
دخلاًل كانللت ام رأسللماًا وفللرض السللريبة عليهللا مبالللر: مثللل سللريبة الللدخل التللي تفللرض عنللد تحقللق 
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الدخل وسريبة رأل المال. وهلذه السلرائ  تراعلي الظلروي اا تماعيلة وااقتصلادية للمكللي بلدفعها 
ي تفرق بين اللخي ااعز  واللخي المتزوج وبين المتزوج الذي ا ولد لة وبين المتزوج الذي فه

 لة ولد فأكثر وهكذا .
طريق غير مبالر )السرائ  غير المبالر:( : وتنصري  الد تتبع عناصر الثرو: عند استعمالها اي  -2

السريبة التي تفرض علد اانتاج ان السريبة تفرض علد الدخل او رأل المال عند استعمالها مثل 
او ااسلتهال  او تلداول الثلرو: كإنتقلال الملكيلة العقاريللة وسلريبة الطلابع والسلرائ  الكمركيلة وهللي ا 

 تراعي الظروي اا تماعية وااقتصادية للمكلي بدفعها.

: وهللللو نسللللبة مسللللتقطعة مللللن وعللللاء السللللريبة امللللا بصللللور: ثابتللللة او بصللللور: متدر للللة او  سييييعر الضييييريبة
 تصاعدية.

: وهلي السلريبة التللي سليكون سلعرها نسللبة ثابتلة ملن وعللاء السلريبة أي سلعرها واحللدًا  الضيريبة النسييبية
 مهما كانت قيمة وعاء السريبة .

: وهي السريبة التي يكون سعرها بصور: متدر ة او تصاعدية  عتملادًا عللد ازديلاد  الضريبة التصامدية
فللي التنظلليم السلللريبي ؟ لاللزار: ايرادهللا وتحقيقهلللا اكبللر قللدر ملللن قيمللة وعللاء السلللريبة وهللي النللوع الاالللل  

 العدالة اا تماعية .

 ثالثًا : الرسوم 

 مبل  من النقود ت بية الدولة من بعض اافراد مقابل تقديم خدمة لهم مثل الرسوم القسائية ورسوم السفر.

 رابعا : القروس العامة

ة من اافراد او الدول اا نبية وتلتزم الدولة بإعاد: قيمة القرض القرض العام : مبل  من النقود تستدينة الدول
 مع الفوائد السنوية.

 ننواع القروس العامة :

 -تقسيم القروض من ناحية حرية المكتت  فيها الد : - أ
 القروض ااختيارية: هي ان يكون اافراد والهيئات احرارًا في قبول لروط القرض او رفسة . -1
ي ان ا يكون اافراد احرارًا في قبول الللرط او رفسلة وتل لأ اليهلا اللدول القروض اا بارية : ه -2

عنللدما تخلللد قلللة ااقللدام عللللد ااكتتللا  فللي القللرض العلللام او فللي حللاات الحللرو  او لمقاوملللة 
 التسخم او تحقيق ااستقرار النقدي .
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 علل/ ل وء بعض الدول الد القرض اإل باري أحيانًا؟ )مهم( 

ة ااقللللدام علللللد ااكتتللللا  فللللي القللللرض العللللام فللللي حللللاات الحللللرو  او حللللاات ج/ عنلللدما تخلللللد قللللل
 التسخم.

اكمللل عبلللار: )مهللم(: تتللللابة القللروض اا باريلللة والسلللريبة بالصللفة االزاميلللة لكنهللا تختللللي عنهلللا   
 االلتزام بتسديد قيمته.مع الفوائد المقررة 

  -تقسم القروض من حيث مصدرها المكاني الد : -  
: وهللي القللروض التلللي تحصللل عليهللا الدولللة ملللن رعاياهللا او المقيمللين عللللد  الداخلييييةالقييروس  -1

 ارسها.
: وهللي القلروض التلي تحصلل عليهلا الدولللة ملن دول ا نبيلة او ملن لللخي  القيروس الخارتيية -2

 معنوي مقيم في الخارج .

 -ج_ تقسم القروض من ناحية مدتها الد:

ن آ الها اتزيد فلي الاالل  علن سلنة لتاطيلة وهي القروض التي تكو  -:القروس القصيرة األتل -1
 ع ز م قت في ميزانية الدولة وهو ما يعري   )الع ز النقدي( .

( 20القلروض الطويللة اا لل هلي التلي تزيلد آ الهلا علن ) القروس المتوسطة والطويلة االتل: -2
 سنة اما القروض المتوسطة اا ل تكون آ الها اقل من ذل .

: فللي نفقلات الدولللة اايلرادات العامللة بسللب  علدم تللوافر تطلابق زمنللي بللين : وهلو زيللاد العتييز النقييدي
 اايرادات والنفقات خالل سنة .)مهم(

 ل/ ما اسبا  الع ز النقدي ؟ وكيي يعال ؟

 ج/ ينلأ الع ز النقدي بسب  عدم توافر تطابق زمني بين اايرادات والنفقات خالل السنة المالية 

ال للة: قيلام الدولللة بإصللدار حللواات الخزينلة ااعتياديللة التللي تكللون مللدتها المعال لة: قيللام الدولللة بالمع
 لثالثة الهر او اكثر وا تزيد عن سنة واحد: اذ يتم تسديد قيمتها خالل السنة المالية نفسها.

 : وهو الع ز الحقيقي النال  عن عدم توازن الميزانية. العتز المالي
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: هلي الحاللة التلي تتو لة فيهلا الدوللة مباللر: اللد ال مهلور وتلدعوه لإلكتتلا  فيلة دون  االكتتاو العيام -1
وسلللاطة المصللللري وبلللذل  تللللوفر الدولللللة لهلللا العمولللللة التلللي تتقاسللللاها المصللللاري لقلللاء قيامهللللا بعمليللللة 

 ااصدار .
: قيام ببيع سندات القرض الد مصري او م موعة من المصاري ببيع السندات  االكتتاو المصرفي -2

 بقيمتة ااسمية وهذه الطريقة تمكن الدولة من الحصول علد المال كاماًل وبسرعة.
: وتتولد الدول عرض سندات القرض عللد دفعلات صلاير:  االصدار في االسواق الماليةدالبورصة  -3

 يمتها.حس  سعر السوق منعًا من تدهور ق

 : وهي السوق التي يقوم فيها اافراد والهيئات والم سسات ببيع العمالت وااسهم والسندات.البورصة 

 

 اايرادات ااصلية واايرادات الملتقة: -1
هي تللل  اايلرادات التلي تحصلل عليهلا الدوللة ملن امالكهلا وهلي ملا تعلري بلدخل  االيرادات االصلية:

 ومين.الد
هي تل  اايرادات التي تحصل عليها الدولة من غير امالكها عن طريق اقتطاع  االيرادات المشتقة:

  زء من ثرو: ااخرين.
 االيرادات العادية وااليرادات القيرر مادية:  -2

هللي تلل  اايللرادات التللي تحصلل عليهللا الدوللة بصللفة منتظمللة ودوريلة مثللل دخللل  االيييرادات العادييية:
 لة والسرائ  والرسوم.امال  الدو 

هللي تللل  اايللرادات التللي تحصللل عليهللا الدولللة بصللفة غيللر  االيييرادات القييير العاديييةد االسييتثنائية :
 منتظمة كالقروض وااصدار النقدي ال ديد.

 االيرادات التبرية وااليرادات يير التبرية : -3
هللي تلل  اايلرادات التلي تحصلل عليهللا الدوللة بقلو: القلانون كالسلرائ  والقللروض  االييرادات التبريية:

 اا بارية والارامات ال نائية والتعويسات.
: وهللي ايلرادات الملللروعات العاملة التللي ا تتمتلع بالسلللطة ااحتكاريلة لترفللع االييرادات يييير التبرييية

 ثمن منت اتها.

 طرق اصدار القروض العامة 

 مصادر االيرادات العامة
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 اكمل عبار: )مهم(: تهدي السياسة ااقتصادية واا تماعية الد تحقيق ااغراض الرئيسية ااتية 

 غرض ا تماعي ويتمثل في  عاد: توزيع الدخل القومي  -1
 غرض  قتصادي ويتمثل في تو ية النلاط ااقتصادي -2
 غرض نقدي ويتمثل في المحافظة علد ثبات قيمة النقد -3

 

 

:  ذ تلل دي السللرائ  الللد تخفلليض الللدخول النقديللة نتي للة تييؤثر الضييرائو فييي االسييته   واالدخييار -1
إلرتفاع السرائ  وبالتالي اللد تخفليض ااسلتهال  واادخلار وهلذا يتوقلي عللد ح لم اللدخل المتبقلي 

تلللكل وعللد الميللل لإلسللتهال  والميللل لإلدخلار وهللذه السللرائ  تلل دي اللد انخفللاض الللدخول النقديللة 
 دخارًا نقديًا   بارياُ لصالي الدولة ومعند ذل  ان السرائ  تلكل ادا: من ادوات تكلوين اادخلار فلي 

 حالة ان استخدمت لتاطية النفقات ااستثمارية ا النفقات ااستهالكية.
من خالل تأثيرهلا فلي الميلل لإلسلتثمار  تمارس الضرائو آثارًا انكماشية بصفة مباشرة ملا االنتا ؟ -2

فالسللرائ  التلللي تللل دي اللللد انخفللاض أربلللاح المنت لللين انخفاسلللًا كبيللرًا تللل دي اللللد انخفلللاض اانتلللاج 
 وتخفيض المدخرات. 

 

 كما تمارس الضرائو آثارًا انكماشية ملا االنتا  بصفة يير  مباشرة ؟

وذلل  مللن خلالل تأثيرهللا فلي ااسللتهال  فأرتفلاع السللرائ  عللد سلللع ااسلتهال   السللرورية يخفلض مللن 
 استهال  ذوي الدخول المنخفسة وبالتالي تخفيض ااستهال  بو ة عام.

 ملل/ تعد الضرائو يير المباشرة نشد مبئًا ملا ذوي الدخول المنخفضة ؟

ج/ ألن هذه السرائ  هي التي تفرض علد السلع ااستهالكية والتي ت دي الد ارتفلاع اثملان المنت لات 
 منخفسة منها علد ذوي الدخول المرتفعة.مما تكون ألد عبئًا علد ذوي الدخول ال

 اآلثار االقتصادية إليرادات العامة 

 ائباآلثار االقتصادية للضر
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فالسلرائ  تسلتخدم للحلد ملن التفلاوت بلين الفئلات  تسهم الضرائو في إمادة توزيع اليدخل القيومي؟ -3
اا تماعية المختلفة رغبة في سمان اامن اا تملاعي او رغبلة فلي تحقيلق اهلداي اقتصلادية معينلة 

الللللدخول الكبيللللر: وبإعفللللاء الللللدخول ويكللللون ذللللل  بفللللرض سللللرائ  تصللللاعدية ذات سللللعر مرتفللللع علللللد 
 المنخفسة من السرائ  او بتخفيض عبئها عليها.

 

تل دي القلروض العاملة اللد  عللاد: توزيلع اللدخل القلومي بلين ااسللتهال  واادخلار فلي صلالي اادخللار  -1
 ألنها تل ع صاار المدخرين علد اادخار.

تقدمها المصاري الد الدولة الد زياد: الكمية النقدية في التداول وهذا ي دي الد ت دي القروض التي  -2
 آثار تسخيمية سيئة في البلدان النامية والبلدان التي هي في حالة التلايل الكامل .

وعللد اليدخل القيومي ان األثر الهام الذي تمارسة القروض العامة في ااقتصاد يتوقي علد مسلتوي  -3
التي تمولها هذه القروض وهل هي نفقات استهالكية ام نفقات استثمارية تسهم طبيعة النفقات العامة 

فلي تكلوين رأل المللال القلومي وفللي رفلع المقلدر: اانتا يللة فلإذا كللان ااقتصلاد فلي حالللة تللايل كامللل 
ر هللذه تل دي القلروض اللد خلللق سلاوط تسلخيمية امللا اذا كلان دون مسلتوي التللايل الكامللل فلإن أثل

 القروض ينصري الد رفع المقدر: اانتا ية.

 علل/  ذا كان ااقتصاد في حالة التلايل الكامل ت دي القروض الد خلق ساوط تسخيمية؟

 ج/ ألن مرونة العرض قد بلات الصفر  نما تنصري الزياد: الد ااسعار محدثة  رتفاعات نسبية.

اق النقديللة والماليللة وان نمللو هللذا ااسللواق يعللد ان التوسلع فللي القللروض العامللة يلل دي الللد نمللو ااسللو  -4
 عاماًل أساسيًا من عوامل النمو ااقتصادي في نطاق  قتصاد السوق.

 ل/ ما نتائ  التوسع في القروض العامة في نطاق اقتصاد السوق ؟ )مهم(

 

 

للدان فلي سللبيل تكلوين  هلاز  نتلا ي لتللايل مواردهلا المعطللة هلي عقبللة ان اهلم العقبلات التلي توا لة هلذه الب
انخفلاض الملدخرات القوميللة وللذا فهلي بحا للة اللد اسللتيراد مسلتلزمات التنميلة مللن الخلارج وهلو مللا ي علهلا فللي 
حا ة الد عمالت ا نبية لذا فهي تل أ الد القروض اا نبية علد ان تكون هذه القروض بالعمالت المالئمة 

 قيق التنمية اإلقتصادية.لتح

 اآلثار االقتصادية للقروض العامة

 دور القروض العامة في اقتصاديات البلدان النامية
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 خامسًا: االمانات والتبرمات

وهي ااموال التي تحصل عليها الدولة من رعاياها في الداخل او في الخارج ومن الهيئات الدولية والدول في 
 الخارج وهذه اإلعانات يمكن ان تكون نقدية او عينية.

 سادسًا: اجصدار النقدي التديد

 ديلللد: ملللن النقللللود لتاطيلللة النفقلللات العاملللة اي لسللللد ع لللز الميزانيلللة ويعللللري  هلللي قيلللام الدوللللة بإصللللدار كميلللة
 اإلصدار النقدي ال ديد   )التسخم المالي(

الع ء ااقتصادي لإلصدار النقدي ال ديد: هو اارتفاع في ااثملان وانخفلاض قيملة النقلود واللذي يل دي اللد 
واعاقتهلا وانخفللاض قيمللة العمللة فللي الخلارج وارتفللاع اثمللان ارتفلاع نفقللة اانتلاج والللد ارتفللاع اثملان الصللادرات 

 الواردات وااسرار بميزان المدفوعات )مهم(.

 علل/ ل وء الدول الد ااصدار النقدي ال ديد؟)مهم(

ج/ وذلللل  لتاطيلللة النفقلللات العاملللة اي لسلللد ع لللز الميزانيلللة حينملللا ا تسلللتطيع الدوللللة اات لللاه اللللد السللللرائ  
 والقروض.

 

 

علل/ تظهر اآلثار ااقتصادية السلبية لإلصدار النقدي ال ديد في البللدان الناميلة والبللدان المتقدملة عللد حلد 
 سواء؟

: ألنها في حالة تلايل كامل اذ ا يمكن لل هاز اانتا ي زياد:  نتا ة لذل  تنعكل  في البلدان المتقدمةج/ 
 في النقود علد مستوي ااسعار وارتفاعها.هذه الزياد: 

: حيث ان هذا البلدان ا تتمتع ب هاز  نتا ي متقدم مما ي دي الد ان تنصري آثار الزياد: في البلدان النامية
 في كمية النقود الد الطل  الكلي دون اانتاج.

 د:اكمل عبار: )مهم(: ينباي ان يتوافر لرطان اساسيان في ااصدار النقدي ال دي

 ان يخصي ااصدار النقدي ال ديد إلقامة ااستثمارات  -1
 ان يستخدم ااصدار النقدي ال ديد ب رعات )كميات ( صاير: وغير متقاربة . -2

 

 االقتصادية لإلصدار النقدي الجديداآلثار 
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 علل/ ان البلدان النامية ا تستطيع التوسع في ااصدار النقدي ال ديد لتمويل التنمية ااقتصادية ؟

لللللدان ا تتمتلللع ب هللللاز انتلللا ي متقللللدم مملللا يلللل دي الللللد ان ج/ نظلللرًا لمخللللاطره ال سللليمة حيللللث ان هلللذه الب
 تنصري آثار هذه الزياد: في كمية النقود الد الطل  الكلي دون اانتاج.

هي الحاللة التلي تصلل فيهلا ا هلز: ااقتصلاد القلومي اللد اقصلد طاقلة لهلا اي ا تو لد  التشقيل الكامل :
 موارد معطلة .

 

 

: هلي تر مللة رقميلة فلي للكل وتقسليم معلين لنلللاط السللطات العاملة المتوقلع خلالل مللد:  العاميةالميزانيية 
 زمينة مقبلة غالبًا ما تكون سنة.

 

 علل/ تعد اهمية الميزانية العامة ادا: اقتصادية مهمة للدولة ؟

  كللللون ج/ ألنهلللا تسللللاعد عللللد ا للللراء التحاليلللل ااقتصللللادية وبالتلللالي رسللللم السياسلللات ااقتصللللادية ب انللل
 الميزانية ادا: رقابة للسلطة التلريعية علد التصرفات المالية للسلطة التنفيذية .

علل/ تخسع الميزانية الد عدد من القواعد في تحديد معالم هذه الميزانية من الو هة التللريعية وااداريلة 
 التنفيذية؟

تللريعية الممثللة للللع  بالسللطة ج/ ألن هذه القواعد تنص  علد عالقة السلطة التنفيذية مع السللطة ال
عتماد الحسا  الختامي لها .   التلريعية تعمل علد   از: الميزانية وا 

 

 

 

 قامدة العمومية او الشمول  -1
هلو ان تللمل الميزانيللة او لة نللاط السلللطات العاملة كافللة بمعنلد ان ا تو لد اعتمللادات خار لة عللن 

 يسمن للسلطة التلريعية لمول رقابتها ل ميع او ة نلاط السلطة التنفيذية .نطاق الميزانية ؟ حتد 

 الميزانية العامة

 قواعد اعداد الميزانية
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 قامدة الو دة -2
هو ان تدرج  ميلع ايلرادات السللطة العاملة ومصلروفاتها فلي وثيقلة واحلد: هلي الميزانيلة اي علدم تعلدد 
الميزانيلللات ؟ لعللللرض تقللللديرات الميزانيللللة بوسللللوح وب نللل  اازدواج الحسللللابي الللللذي ينللللت  عللللن تعللللدد 

 لميزانيات.ا
: وهلي ميزانيلة تسلتحدث للبعض المصلالي والم سسلات التلي تقلوم بنللاط ت لاري او الميزانيية المل قية

 صناعي بهدي منحها حرية العمل وعدم التقيد بقواعد الميزانية ااعتيادية.
 قامدة السنوية -3

مللن سللنة؟ ذلللل  وهللي اعللداد الميزانيللة عللن سللنة ماليلللة واحللد: اي ا تمتللد اكثللر مللن سلللنة وا لمللد: اقللل 
لسمان دقة التقلديرات ااملر اللذي للن يتحقلق للو كانلت الملد: طويللة نسلبيًا وحتلد لتختللي الميزانيلات 
المتتابعلة اذا كانللت المللد: اقللل مللن سلنة إلخللتالي المواسللم فسللاًل عللن علدم الحا للة الللد تكللرار ال هللد 

 بإعداد الميزانية وا  ازتها.
 قامدة مدم التخصيي -4

ايلرادات وزار: ومصلللحة معينللة لإلنفلاق علللد نلللاطها او ايلرادات اقللليم لإلنفللاق ي ل  ان ا تخصللي 
 علد الخدمات لهذا ااقليم ؟ ت نبًا لإلسراي والتبذير.

 قامدة توازن الميزانية -5
 : هو ان تتساوي النفقات العامة واايرادات العامة في الميزانية توازن الميزانية

  ز واعداد الميزانية بفائض؟ل/ ما الفرق بين اعداد الميزانية بع
ج/  عداد الميزانية بع ز)ع ز الميزانية( : وهو ما يعني زيلاد:  انل  النفقلات العاملة عللد اايلرادات 

 العامة لموا هة ظروي انكمالية .
 علداد الميزانيلة بفلائض )فلائض الميزانيلة(: وهلو ملا يعنلي زيلاد:  انل  اايلرادات العاملة عللد النفقللات 

 ة ظروي تسخيمية.العامة لموا ه
اكمل عبار: )مهم( : فائض الميزانية وهو ما يعني تفوق اايلرادات العاملة عللد  انل  النفقلات العاملة 

 ظروف التضخم.لمعال ة  تقليي االنفاقوهي سياسة مالية تعتمدها الدولة بهدي 
 
 

 -:يمر تنظيم الميزانية العامة للدول بمراحل اربع هي 

 مراقبتها -4تنفيذها      -3تصديق الميزانية      -2اعداد الميزانية         -1

 تنظيم الميزانية العامة
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 إمداد الميزانية: -1
يبلللدأ  علللداد الميزانيللللة ال ديلللد: بملللد: مناسللللبة تتلللراوح بلللين ثالثللللة اللللد سلللتة الللللهر اذ تقلللوم وزار: الماليللللة 

بعلد  سلتطالع أراء وحلداتها  )الخزانة( بإصدار منلور الد الوزارات كافة تطل  فية التقدم بمللروعاتها
اإلداريللة وملللن المعللروي تهيئلللة هلللذه الملللروعات تلللتم مللن قبلللل ملللوظفين فللي هلللذه الوحللدات بلللدءًا ملللن 
الوحلدات اإلداريلة فلي القريلة وانتهللاءًا بلأعلد وحلد:  داريلة فلي المحافظللة محلديين فيلة نوعيلة الخللدمات 

صلفد مللن خاللهلا لتكللون مهيلأ: بلللكلها العاملة المللراد  للباعها وتمللر هلذه الملللروعات بقنلوات عديللد: ت
النهلائي فلي وزار: الماليللة بوصلفها اللوزار: المعنيللة التلي تعملل فللي  ي لاد التناسلق والتكامللل والتلرابط فللي 
المللروعات والبلرام  المختلفلة التلي تقترحهلا ال هللات المختلفلة بحيلث يل دي تنفيلذها المتناسلق أفسللل 

 النتائ .
 تصديق الميزانية: -2

 ملروع الميزانية بموافقة السلطة التلريعية ؟ )مهم( علل/  قتران 
ج/ حتلد يصللبي قللانون وا لل  التطبيلق يعللري  )قللانون الميزانيللة( اذ تصلبي الميزانيللة قانونللًا وا لل  
التطبيلق تلتللزم بمو بللة السلللطة التنفيذيللة وبللدون ذللل  ا يحللق لهللذه السلللطة القيللام باإلنفللاق أو فللرض 

 السرائ .
 تنفيذ الميزانية: -3

المد: التي تبدأ بتبلي   هات التنفيذ بميزانيتها المعتمد: من السلطة التلريعية  ذ تقوم هذه ال هات هي 
 بالصري في حدود ااعتمادات دون ت اوزها اا بعد الر وع الد السلطة المختصة .

 ل/ من المس ول عن تنفيذ الميزانية ؟ وما اامور التي ي   ان يراعيها عند التنفيذ؟)مهم(
  ن مس ولية تنفيذ الميزانية تقع علد عاتق السلطة التنفيذية وحدها وعليها ان تراعي عند التنفيذ: ج/ 
 أهداي الملروع الذي تعكسة ارقام الميزانية  -1
 مراعا: الحدود المالية التي تفرسها أرقام الميزانية عن طريق الحد من الت اوزات . -2

 مراقبة الميزانية:-4

 فيذ الميزانية مرحلة مهمة ؟ )مهم( علل/ تعد الرقابة علد تن

 ألنها تكلي مدي سالمة تنفيذ الميزانية ودقة ارقامها التقديرية. -1ج/ 

  نها تحدد نتي ة تنفيذ الميزانية من فائض او ع ز. -2
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: وهللي الرقابلة التقليديللة التللي تهللدي الللد مرا علة المتحصللل مللن اايللرادات العامللة  الرقابيية ال سييابية -1

والمصروي من اانفاق العام عن طريق اتباع علم المحاسبة والمرا عة للتثبت من صلحة التصلرفات 
 المالية.

عمال الرقابة ااقتصادية : وتهدي الد مرا عة نلاط السلطات العامة بقصد متابعة ما تم تنفيذه من ا -2
وبلرام  وملللروعات وتكلفللة ومللا قللد صللاح  التنفيللذ ملن اسللراي والتأكللد مللن كفللاء: السلللطات الملللرفة 

 علد التنفيذ.
 الرقابة السابقة والرقابة الالحقة: -3

الرقابة السابقة: هي الرقابة التي تسبق عملية الصري وهي رقابة تتم قبل اارتباط باالتزام وقبل دفعة 
 وع بالخطأ .بقصد الحيلولة دون الوق

 أكمل عبار: )مهم( : من عيو  الرقابة السابقة 
 تدخل هيئة الرقابة في مس وليات ال هات اادارية  -1
 بطأ اا راءات -2
 تأخير العمل  -3

الرقابللة الالحقللة : هللي الرقابللة التقليديلللة علللد عمليللات تنفيللذ الميزانيللة للنفقلللات واايللرادات معللًا بهللدي مرا علللة 
 ومستندات الصري وطريقة التصري بااموال العامة لكلي ااختالسات والتزوير .الدفاتر الحسابية 

 علل/ تتوسع الدولة في الرقابة ااقتصادية اذا اتبعت سياسة التدخل في النلاط ااقتصادي ؟ )مهم( 

ج/ ألن هلذه الللدول اخلذت بسياسللة التلدخل فللي النلللاط ااقتصلادي للحللد ملن التسللخم ومحاربلة الركللود ومنللع 
 لكساد والمحافظة علد نمو اقتصادي معين . ا

 المحاسبة في فرنسا.اكمل عبار: : من امثلة الرقابة علد الصري رقابة محكمة 

 هنا  انواع اخرى من الرقابة :

وهللي رقابلة البرلمللان اعتملادًا عللد التقللارير المقدملة حيللث يقلدم للبرلمللان الحسلا  الختللامي الرقابية البرلمانييية :
 ة عن العام المنصرم إلعتماده ويعتمد علد سلطة الرقابة اادارية وسلطة الرقابة القسائية. لالدار: المالي

: وهللي رقابلة محكملة ذات اختصلاي حسلابي تنتهللي رقابتهلا بإصلدار حكلم قسلائي بصللحة  الرقابية القضيائية
 الحسابات او عدم صحتها .

 انواع الرقابة على تنفيذ الميزانية 
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او تعهد بهذه الرقابة الد سلطة ادارية مسلتقلة هي رقابة اادار: بعسها علد البعض ااخر  الرقابة االدارية :
. 

 

 .1921أكمل عبار: : ير ع نلوء اول ميزانية عامة في العراق الد عام  

 ل/ ما هي الميزانيات المعمول بها في العراق؟

: وهي الميزانية التي تقوم بتمويل اانفاق ال اري مستهدفة تقديم خدمات متنوعلة  الميزانية ااعتيادية -1ج/ 
 لتنظيم النلاط ااقتصادي و اا تماعي.

ااسلتهال  الحكللومي : وهلي خللدمات الللدفاع واألملن والعللدل وخللدمات المرافلق العامللة ومللا ينفلق فللي الم للاات 
 ااخري وهي تمثل استهالكًا للسلع والخدمات .

مللن السلنة نفسللها لتكللون  1  31مللن السللنة وتنتهلي فللي   2ااول مللن كلانونبللار: : تبلدأ الميزانيللة   أكملل ع
 مطابقة للسنة التقويمية

 من السنة التالية. آذار 31من السنة وتنتهي في  ااول من نيسانتبدأ في  1975كانت الميزانية قبل عام 

: وهلللي الميزانيلللة التلللي تقللوم باانفلللاق ااسلللتثماري عللللد  الميزانيللة غيلللر ااعتياديلللة )الميزانيلللة ااسللتثمارية(-2
 الملروعات المثبتة في الخطة ااستثمارية .

وكانللللت ملحقللللة  1927مللللروع السللللنوات الخمللللل : وهللللي صللللدور ميزانيللللة ااعملللال العمرانيللللة الرئيسللللية سللللنة 
 بالميزانية ااعتيادية في العراق .

تها السللطة الماليلة بقلانون مثلل ميزانيلة  امعلة بالداد وميزانيلة : وهلي ميزانيلات اسلتحدث الميزانيات المستقلة-3
 ااوقاي. 

 ل/ ما المقصود بالميزانية المستقلة ؟ وما انواعها ؟ وسحها بأمثلة؟

ج/ وهلللي ميزانيلللات اسللللتحدثتها السللللطة الماليلللة بقللللانون مثلللل ميزانيللللة  امعلللة بالللداد وميزانيللللة ااوقلللاي وهنللللا  
ون وانمللا يقلوم م للل ادار: الم سسلة بتنظيمهلا ويللتم اقرارهلا ملن قبلل الللوزار: او ميزانيلات مسلتقلة ا تصلدر بقلان

الهيئللة التابعلللة لهللا ثلللم ترفلللع الللد وزار: الماليلللة للمصللادقة عليهلللا مثلللل ميزانيللة البنللل  المركللزي العراقلللي وميزانيلللة 
 مصري الرافدين وميزانية لركة التأمين الوطنية.

 

 المالية العامة في العراق
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 علل/ النفقات غير المنت ة ا تخلو من  دوي اقتصادية ؟ )مهم(

ج/ ألنها تكون منت ة بطريق غير مبالر في اا ل الطويل ألنها ت دي الد تهيئة الظروي الالزمة إلزدهار 
 الحيا: ااقتصادية.

 علل/ تل أ الدول الد القرض اا باري أحيانًا ؟ )مهم( 

اكتتا  العام او في ظري الحر  او لمقاومة التسخم وتحقيلق ااسلتقرار ج/ عندما يخلد قلة ااقدام علد ا
 النقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدي 

 ل/ تعد النفقات العامة وسيلة مهمة تعتمدها الدولة في التأثير في ااسعار )وسي( ؟ )مهم( 

ج/ يل دي اللد توسللع اللدول فللي انفاقهلا الللد احلداث آثارهللا بعيلد: المللدي فلي تاييللر هيكلل ااسللعار ملن خللالل 
ه فلي العللرض والطلل  بللين هلذين العلاملين المحللديين لمسلتوي ااسللعار ففلي فتلر: الرخللاء او الكسلاد تسللل  تلاثير 

اللدول سلبيل تكيلي ح للم نفقاتهلا تبعلًا لللذل  فتزيلدها فلي فتلر: الكسللاد وتنقصلها فلي فتللر: الرخلاء للمحافظلة علللد 
 المستوي العام لالسعار.

 ة أنظار علماء ااقتصاد والمالية العامة؟)مهم( علل/ استرعت اهمية ظاهر: ازدياد النفقات العام

ج/ ألن هذه الظاهر: اصبحت احدي السمات المميز: للمالية العامة اذ ت د ان النفقات العامة في ازدياد مطرد 
 سواء كان ذل  علد مستوي ميزانيات الدول ااعتيادية ام ميزانيات الهيئات المحلية.

 

 القومي في كثير من الدول يل ع حكومتها علد التوسع في اانفاق ؟علل/ ان زياد: الثرو: نمو الدخل 

ج/ لوفر: ااموال الالزمة لتاطية انفاقها فبوسعها ان تفرض  سرائ   ديد: او رفع اسلعار السلرائ  دون ان 
 تالقي معارسة من دافعيها ما داموا ينعمون برخاء العيس وسعة الدخل .

لقلروض العاملة الللد اعلاد: توزيلع اللدخل القلومي بلين ااسلتهال  واادخللار ل/ نلاقس العبلار: التاليلة : )تل دي ا
 في صالي اادخار( ؟ )مهم(

ج/ تل دي القلروض العاملة اللد اعلاد: توزيلع اللدخل القلومي بلين ااسلتهال  واادخلار فلي صلالي اادخلار ذلل  
سلهيالت لهلم كتوظيلي انها ت دي الد تل يع صلاار الملدخرين عللد اادخلار لملا تحققلة هلذه القلروض ملن ت

 أسئلة مهمة في الفصل الثالث





 07903473163االستاذ احمد عماد /                          االقتصاد / للصف السادس االدبي                               

 

63 
 

المدخرات في السندات الحكومية اذ تعد اكثر سلهولة واقلل خطلرًا لصلاار الملدخرين ملن توظيفهلا فلي السلندات 
 الخاصة وهذا ي دي الد رفع الميل لالدخار وخفض الميل لإلستهال .

 

 رابعالفصل ال

 التخلف والتنمية والتخطيط
حيلث يعلليس هل اء عنللد مسللتويات منخفسلة مللن المعيلللة : ظلاهر: تخللي حللوالي ثلثلي سللكان العللالم التخلييف

 ويسودهم سوء التاذية وانخفاض المستوي الصحي .

 علل/ اهتمام ر ال ااقتصاد بدراسة ظاهر: التخلي ؟

ج/ ألن هذه الظاهر: تخي حوالي ثلثي سكان العالم حيث يعيس ه اء عند مستويات منخفسة من المعيلة 
 المستوي الصحي .ويسودهم سوء التاذية وانخفاض 

 علل/ تعدد التعاريي لظاهر: التخلي؟

ج/ لتعدد الكتا  الذين تناولوا هذه الظاهر: فمن الكتا  من اطلق علد الدول التي تعاني من ظاهر: التخلي 
 -اسم:

 هي تل  الدول التي لم تصل الد مستوي مرتفع من التقدم الفني وااقتصاي.الدول المتأخرة : -1
ان هلذا التعريلي فللي نظلر هلذا الفريللق ملن الكتلا  ينصللري اللد المللوارد صيياديًا :اليدول المتخلفيية اقت -2

 المادية وعدم استااللها استاالًا  كاماًل ومنت ًا.
حاول بعض  الكتا  استبدال اصلطالح اللدول المتخلفلة باللدول الناميلة حتلد ايخلتلط الدول النامية: -3

 مفهوم الركود بالتخلي. )علل مهم(
التقسللم عللللد اسللال تققسلليم العلللالم الللد علللالم اول يسللم م موعلللة الللدول المتقدملللة  هلللذاالعييالم الثاليييث: -4

 )الرأسمالي( وعالم ثاني يسم الدول االتراكية وما عدا ذل  فهو العالم الثالث.
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 علل/ حاول بعض الكتا  استبدال اصطالح الدول التي تعاني من ظاهر: التخلي بأسم )العالم الثالث( ؟

ان هللذا ااصلللطالح يت  للاوز العديلللد مللن الصلللعوبات مللن أهمهلللا ان الللدول الناميلللة او علللد أسلللال ج/ ذللل  
 المتخلفة ا تمثل م موعة مت انسة يمكن ان يلملها تعريي واحد.

 ويقصد بة ان يكون معدل النمو ااقتصادي صفرًا.الركود االقتصادي :

 علل/ هنا  اختالفات واسعة بين البلدان المتخلفة؟

ي الملوارد ااقتصللادية المتاحلة وفلي خصلائي البنيللان الثقلافي وفلي المسلتوي ااقتصللادي ج/ حيلث تتفلاوت فل
 السائد.

 

 علل/ تدرج  ميع الدول المتخلفة في م موعة واحد:؟ )مهم(

 ج/ ألن هنا  خصائي ملتركة ت مع بينهما؟

 مدم كفاية رؤوس االموال المنتتة. -1
البلدان المتخلفة من الزراعلة البدائيلة والصليد وال ملع فلي االاابلات حيلث ا اانتاج ااولي )مهم( هو مايسود 

 تتطل  سوي قدر قليل من رأل المال الحقيقي والمهارات .
يسلتأثر بالقسلم ااعظلم ملن النللاط ااقتصلادي للبللدان -الصليد والاابلات–الزراعلة –علل/ ان اانتاج ااولي 

 المتخلفة؟
 قليل من الرأل المال الحقيقي والمهارات الفنية .ج/ انة ا يتطل  سوي قدر 

عللل/من خصللائي التخلللي هلو عللدم كفايللة ر ول اامللوال الالزملة للتنميللة فللأن م لرد و للود هللذه المللوارد ا 
يحقلللق زيلللاد: فلللي مسلللتوي دخلللل للفلللرد الحقيلللق ممللللا ينلللت  عنلللة انخفلللاض مسلللتوي الصلللحة والتعلللليم والخللللدمات 

 اا تماعية .
   تختلف طرائق االنتا -2

 علل/ تتسم البالد المتخلفة بتخلي طرائق اانتاج؟)مهم(
ج/ انها تعتمد علد ااسالي  اابتدائية لالنتاج ألن مستوي الكفاء: اانتا ية يتوقي علد در ة تقدم اسالي  

 اانتاج .
 
 

 خصائص التخلف
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 انخفاس مستوى التكوين الرنس المالي  -3
الم تمع فأنخفاض مستوي التكوين الرأسمالي يعني  التكوين الرأسمالي : هو اسافة الد رأل المال القائم في

 انخفاض مستوي ااستثمار.
رأل الملال اا تمللاعي: هللو مايملكللة الم تمللع مللن الطللرق والسللك  الحديللد ووسللائل النقللل والسللدود ومحطللات 

 التوليد وااصول الثابتة ااخري.

 عمل؟علل/ يتسم القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة بإنخفاض  نتا ية ال

 ج/ وذل  لتخلي مستوي قوي اانتاج المستخمة.

 علل/ يتسم القطاع الصناعي في البلدان المتخلفة بإنخفاض  نتا ية العمل؟ )مهم(

ج/ ألنة يتميز بتخلي قوي اانتاج المستخدمة اذ تمثل الصناعات الصاير: والحرفية اهمية نسبية كبير: فساًل 
 والتظيمية.عن انخفاض مستوي القدرات اادارية 

من المعوقات ااقتصادية التي توا ة البلدان المتخلفة )تكوين رأل المال( هو ا تماع قوي الفقر والمرض في 
 دائر: مفرغة بسب  ما يورثة الفقر من سعي الصحة وقلة القدر: علد العمل.

دائريلللة الخاصلللة ل/مللن القلللوي الدائريلللة التلللي تعتلللرض تكلللوين رأل الملللال فللي البللللدان المتخلفلللة هلللي القلللوي ال
 بالعرض والطل  وسي ذل  مع الرسم ؟

ج/ القلللوي الدائريلللة الخاصلللة بلللالعرض: ان انخفلللاض مسلللتوي اانتا يلللة يللل دي اللللد انخفلللاض مسلللتوي الللللدخل 
 الحقيقي مما ي دي الد سالة اادخار وبالتالي الد نقي في تكوين رأل المال.

 

ضالة 
 االدخار

انخفاض 
مستوى 
الدخل 
 الحقيقي

انخفاض 
مستوى 
 االنتاجية

نقص 
تكوين 

 رأس المال

 رسم خاص بالعرض
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 القوى الداخلية الخاصة بالطلو :

ان سعي الحافز علد ااستثمار ينلأ عن سعي القدر: الللرائية للسلكان وبالتلالي يل دي اللد سلعي الحلافز 
 علد ااستثمار والذي ي دي بدوره الد نقي تكوين رأل المال وهذا ي دي الد انخفاض مستوي اانتا ية . 

 

 

 

 
 

 شيوع ظاهرة البطالة  -4
كالبطاللة الظللاهر: والمقنعلة وتتمثللل البطاللة المقنعللة فلي تبديللد  هلود  انلل  تتخذالبطاللة صلورًا متعللدد: 

يعتلد بلة ملن القللو: العامللة فلي اعملال قليلللة اانتلاج ويسلتأثر القطلاع الزراعللي بالقسلم ااعظلم ملن هللذه 
القلو: ر وتتخللذ البطالللة صللورًا منهللا صللور: نسلبة العللاملين بالخدمللة المنزليللة وانتلللار الباعللة المت للولين 

لحملالين ويعلود سللب  هلذه الظلاهر: الللد علدم كفايللة ر ول ااملوال وتخللي طرائللق اانتلاج وان هللذه وا
البلللللدان رغلللللم تللللوافر الملللللوارد الطبيعيللللة ولكنهلللللا تفتقللللر اللللللد تللللوافر ر ول ااملللللوال او المعللللاري الفنيلللللة 

عللدد  إلسلتاالل هلذه الملوارد وهللذه البللدان تعلاني مللن سلعي ااراسلي الصلالحة للزراعللة بالقيلال اللد
 السكان.

ضعف 
الحافز على 
 االستثمار 

 ضعف
القدرة 
 الشرائية

انخفاض 
مستوى 
 االنتاجية 

نقص 
تكوين 

 رأس المال 

 رسم خاص بالعرض
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البطالة المقنعة: هي تبديد  هود  انل  يعتلد بلة ملن القلوي العامللة فلي اعملال قليللة اانتا يلة وتظهلر اوسلي 
صللور: لهللذا النللوع مللن البطالللة فللي القطللاع الزراعلللي فللي البلللدان الناميللة او ارتفللاع نسللبة العللاملين فللي الخدملللة 

 المنزلية وانلار الباعة المت ولين...الخ.

 السكانية العالية داالنفتار السكاني الكثافة  -5
 علل/ ان ظاهر: اانف ار السكاني بدأت تظهر بحد: منذ نهاية الحر  العالمية الثانية؟

ج/ يعللود ذللل  اللللد عوامللل عديلللد: اهمهللا تحسلللين وسللائل الصللحة العاملللة واسللاليبها مملللا يترتلل  عليلللة 
 ارتفاع معدات الزياد: الطبيعية للسكان.

% 3سكاني : هي ظاهر: ازدياد اعداد السكان في الدول النامية بمعلدات عاليلة حيلث تبلل  ظاهر: اانف ار ال
 في بعض بلدان افريقيا وهي معدات عالية مقارنة بالعالم المتقدم.

 ل/ الملكلة السكانية من ملاكل التخلي في البلدان النامية ؟ ناقس هذه العبار:؟

فلللي سلللكانها مللللع قصلللور فلللي مواردهلللا الماديلللة ملللع مسلللاير: الزيللللاد: ج/ ان معظلللم البللللدان المتخلفلللة توا لللة كثلللر: 
 المستمر: في السكان وبالتالي ي دي الد التداد الساط علد الموارد عمومًا.

 -ونستطيع ان ن مل سلبيات اانف ار السكاني بما يلي:

 توفير حد ادند من الخدمات العامة وهذا علد حسا  الموارد المو هة لإلستثمار  .  -1
 الزياد: السكانية الد زياد: الطل  ااستهالكي وهذا علد حسا  الموارد المو هة لإلستثمار.ت دي  -2
 ت دي الزياد: السكانية الد تعطيل برام  التنمية وعرقلتها. -3
 ت دي الزياد: السكانية الد تعطيل ااسرار بميزان المدفوعات. -4
ااستهالكية بدًا من للراء ااصلول  وان قسم كبير من موارد النقد اا نبي سوي يذه  للراء المواد -5

 الرأسمالية.
 تخلف البنيان االتتمامي -6

البنيان اا تماعي : وهو العالقات والم سسات اا تماعية والسياسية والقيم والعادات والتقاليد من حيث تأثرها 
 في اانسان وسلوكة.

 البلدان النامية؟  ل/ ما دور القيم والمعتقدات او التقاليد في بطء النمو ااقتصادي في

ج/ ان القليم والمعتقللدات والقليم السللائد: فلي البلللدان الناميللة )المتخلفلة( تلل ثر فلي عمليللة النملو ااقتصللادي مللن 
نواحي متعدد: فمثاًل يحرم اللدين الهندوسلي ذبلي البقلر: ويلدعون اللد تقديسلها كملا يحلرم اسلتخدامها فلي الزراعلة 
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ارض وعللد اللرغم مللن و لود علدد كبيلر ملن ر ول اابقلار فلي الهنللد او اسلتخدام مسلتخر اتها كونهلا سلمادًا لل
مليون رأل فأنة لم تتم ااستفاد: منها وهذا يترت  علية سياع كبير في الموارد في بلد هو  250يقدر بحوالي 

ية في بأمل الحا ة اليها كما ي دي انخفاض مستوي التعليم وسياد: المعتقدات والقيم البالية الد انعدام العقالن
مبالللر: السلللو  وتقللويم المواقللي فسللاًل عللن انخفللاض مسللتوي الكفللاء: اادرايللة وللليوع الفسللاد ااداري وتفللللي 

 ظاهر: الرلو:.

 

 

 مفهوم التنمية أ مقوماتها أ مشك تها 

الزيللاد: مفهللوم ذو مللدلول اقتصللادي وا تمللاعي وسياسلي وثقللافي ا يللرتبط بقطللاع دون آخللر وتعنللي التنمييية : 
 المستمر: في نمو الدخل الفردي الحقيقي خالل مد: محدد: من الزمن .

 ل/ ماهي دائل ن اح عملية التنمية؟

 رفع مستوي التكوين الرأسمالي  -2رفع المستوي الفني لطرائق اانتاج        -1ج/  

 القساء علد البطالة  -4تزايد ح م ر ول ااموال المنت ة          -3    

 معال ة ملاكل اانف ار السكاني-6تطوير البنيان اا تماعي                -5     

 ل/ ماهي او ة التخلي التي تناولتها التنمية بالمعال ة؟

 ج/ هي نفسها خصائي التخلي وهذه الخصائي تعبر عن عقبات بو ة التنمية.

 ل/ ماهي متطلبات ن اح عملية التنمية؟

 هر التخلي تخلي البالد المتخلفة من مظا -1
 سرور:  نلاء التنظيم السياسي الممثل للقوي صاحبة المصلحة الحقيقية؟ علل؟ -2

ج/ ألنللة يللل دي دورًا مهملللًا فلللي تعبئللة ال ملللاهير لعمليلللة التنميلللة ااقتصللادية علللن طريلللق خللللق اللللوعي 
 اانمائي وخلق اراد: التايير لدي ال ماهير.

 رق  ديد: للتفكير.ان عملية التنمية تتطل  سلو   ديد وقيم  ديد: وط -3
 العقلية العلميةوالنقدية.ان عملية التنمية تتطل  تايرات  وهرية في نظام التعليم من ا ل خلق  -4
 كما تتطل  التنمية تايرًا  وهريًا في بعض التنظيمات والمم سسات ااقتصادية السائد: ؟علل؟ -5

 التنمية
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القادر: علد تعبئة المدخرات ج/ ألن رفع معدل ااستثمار يقسي بخلق الم سسات المالية والمصرفية 
الكافيلة فلي الم تمللع ملن المصللاري وللركات التللأمين وبيلوت اادخللار ومصلاري الريللي القلادر: علللد 

 الوصول الد المدخرين الصاار في الريي وتعبئة مدخراتهم ألغراض ااستثمار.

 وتطويرها؟ )مهم( علل/ التنمية ااقتصادية تنصري في  وهرها الد زياد: الطاقة اانتا ية لالقتصاد

ج/ ذل  بالتال  علد ما يعترض السبيل من عقبلات فلي سلبيل نقلل ااقتصلاد القلومي ملن حاللة التخللي اللد 
 حالة التقدم.

ل/ ان التنميلللة ااقتصلللادية تتصلللري فلللي  وهرهلللا اانتقللللال ملللن الوسلللع اا تملللاعي المتخللللي اللللد الوسللللع 
 هما؟اا تماعي المتقدم وهذا اانتقال يتطل  امرين اذكر 

تاييرًا  ذريًا و وهريًا في اسالي  اانتاج المستخدمة ) قلوي اانتلاج وعالقلات اانتلاج التلي تلتالئم ملع  -1ج/
 مرحلة تطور قوي اانتاج(.

 تاييرًا في البنيان الثقافي المتالئم مع هذه ااسالي  اانتا ية . -2  

 ااقتصادية؟ل/ مالفرق بين مفهوم النمو ااقتصادي ومفهوم التنمية 

 هو م رد الزياد: في الدخل الفردي.النمو االقتصادي:ج/ 

هلي ذللل  التاييلر البنيلاني اللذي يكلون ملن لللأنة تحقيلق زيلاد: سلريعة فلي اللدخل الفللردي التنميية االقتصيادية :
 الحقيقي عبر مد: ممتد: من الزمن.

الدخل الفردي الحقيقي وتاير نسبة هو حصول تايير كمي ونوعي يتمثل في ارتفاع مستوي التقيير البنياني :
 النات  القومي الد رأل المال ونسبة عدد العاملين الد عدد السكان. 

 

 

 اراد: التنمية  -1
 تخطيط التنممية  -2
 توفير ااطار المالئم لعملية التنمية  -3
 تصحيي ااختالات الهيكلية في ااقتصاد القومي  -4
 رفع مستوي التكوين الرأسمالي )ااستثمار(  -5

 مقومات التنمية
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 ارادة التنمية-1

 ل/تكلم عن اراد: التنمية كواحد: من اللروط او المقومات ااساسية للتنمية ااقتصادية في البالد النامية؟

الي ج/اذا كانت التنمية تحصل تلقائيًا في اللدول المتقدملة فأنهلا ا تحصلل تلقائيلًا فلي اللدول المتخلفلة  للذا ينب
علللد اللللدول الناميلللة ان تأخللذ بمبلللدأ التخطللليط فالتنميلللة ااقتصللادية عمليلللة اراديلللة ا تتحقلللق مللا للللم يكلللن افلللراد 
الم تملع راغبلين و للادين فلي تحقيقهللا وا يمكلن ان تتحقللق التنميلة السلريعة فللي اي بللد مللا للم تتللوفر لهلا قيللاد: 

اد: امنيللة تلل من بالتنميللة فو للود ااراد: الللللعبية أمنيللة تلل من بالتنميللة السللريعة فللي اي بلللد مللا لللم تتللوفر لهللا قيلل
والقياد: اامنية المتحرر: يكون من السهل حل ملكالت التنمية ااقتصادية وتعتبر ت ربة التنمية السريعة فلي 

 اليابان التي حولت اقتصادها من اسال زراعي الد صناعي متقدم مثاًل واسحًا.

 تخطيط التنمية  -2
تنظيم اداري للنلاط وااوساع ااقتصادية لتحقيلق اهلداي معينلة فلي ملد: زمنيلة التخطيط ااقتصادي: هو 

 محدد:.
 فراغ )مهم(/ ان تخطيط التنمية ينباي ان يقوم علد امرين اساسيين هما:

 تعبئة اكبر قدر من الموارد ألغراض ااستثمار . - أ
 تا ية لالقتصاد القومي .تو ية هذه الموارد الد الحاات التي تحقق اعلد معدل لنمو الطاقة اان  -  
 توفير االطار الم ئم لعملية التنمية  -3
 ينباي احداث تاييرات في الم اات السياسية واا تماعية والثقافية . - أ

 تحقيق ااستقالل السياسي وااقتصادي ويتمثل في السيطر: الوطنية علد الموارد المتاحة .  -  

 ج_ انلاء التنظيم السياسي الذي يخدم التنمية .

 ا راء التاييرات في بعض الم سسات ااقتصادية السائد:. -د

تص يح االخت الت الهيكلية في االقتصاد القومي ترشح لدينا في هذ  النقطة ث ث تعالييل  اصيل  -4
 تمع اتوبتها شر  النقطة.

 علل/ ي دي التصنيع دورًا فاعاًل في عملية التنمية ااقتصادية؟
يلل دي الللد رفلللع مسللتوي اانتا يلللة وهللذا اارتفللاع المسلللتمر نتي للة لزيلللاد: ج/ ألن اتسللاع القاعللد: الصلللناعية 

 ااستثمار في الصناعة والد ااهمية النسبية لقطاع الصناعة علد حسا  القطاعات ااخري .
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 علل/ ي دي التصنيع الد تايير هيكلي في ااقتصاد القومي ؟
العاملة الفائسة في القطاعات ااخري وبالتالي الد ج/ بسب  ازدياد قدر: هذا القطاع علد استيعا  القوي 
 زياد: ااهمية النسبية للعاملين في القطاع الصناعي.

 علل/ التصنيع هو احد السبل لتحقيق النمو ااقتصادي؟

ج/ ألن ارتفلاع مسللتوي اانتا يلة يعنللي ارتفلاع مسللتوي اللدخول ممللا يلنعكل بللدوره عللد بقيللة ا لزاء ااقتصللاد 
 عن ان التصنيع ي دي الد تنويع ااقتصاد القومي حيث ياير التركي  السلعي للدخل القومي.القومي فساًل 

 رفع مستوى التكوين الرنسمالي داالستثماري  -5

ان ن اح عملية التنمية ااقتصادية يتوقي علد ح لم ااسلتثمارات بدر لة كبيلر: اذ ينبالي ان ا يقلل هلذا 
ة ي ل  تو يههلا لعمليلة التنميلة حتلد ينطللق ااقتصلاد القلومي الح م عن حد ادند من الموارد ااسلتثماري

فلي مسللار النمللو وحتلد يكتلل  لعمليللة النمللو الن لاح وذللل  لموا هللة العقبللات ااساسلية التللي توا للة عمليللة 
النملو الصللناعي مثلل سلليق السللوق المحليلة وتحقيللق ااسلتثمارات المطلوبللة فللي القطاعلات ااخللري مثللل 

ل المال اا تماعي ) مثل ملروعات الحديد ومحطات توليد الكهرباء( واازمة القطاع الزراعي وقطاع رأ
لن اح عملية التصنيع .  ذ ابد من تزامنها حتلد يمكلن ااسلتفاد: منهلا فمللروعات توليلد الكهربلاء تحتلاج 

 الد محطات تقوية وااستثمار في بناء السدود يحتاج الد استثمارات في قنوات الري والصري.

 عملية النمو الصناعي يتوقي علد حدوث نمو مماثل في القطاع الزراعي ؟ علل/ ان

ج/ حتد يكون القطاع الزراعي قادرًا علد موا هة متطلبلات التنميلة ااقتصلادية مملا يسلتلزم اعلاد: تنظليم هلذا 
 القطاع ليكون قادرًا علد موا هة متطلبات التنمية ااقتصادية. 

 ج لن احها رفع معدل التراكم الرأسمالي؟علل/ ان التنمية ااقتصادية تحتا

ج/ لتوليللد قللو: دافعلللة للنمللو تسلللتطيع التاللل  علللد القلللو: المسللاد: للنملللو فللي الم تمللع والمتمثللللة فللي اانف لللار 
 السكاني بو ة عام.
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  -ان اهم العوائق او الملكالت التي توا ة التنمية هي :
 المشك ت االتتمامية والثقافية  -1

 فراغ )مهم( : ان ااثار ااقتصادية لسرعة نمو السكان تعتمد علد العالقة بين :
 ح م السكان  -1
 موارد الثرو: المادية المتاحة  -2
 قدر: السكان علد استااللها اقتصادياً  -3

 ملاكل تكوين رال المال؟ علل/ ان الزياد: السريعة في عدد السكان في البلدان  النامية ت دي الد زياد:

ج/ بسب  ما تتطلبة  من زياد: في عرض العمل من استثمارات مادية وبللرية مقابللة ألسلتيعابها فلي مختللي 
 ميادين اانتاج.

 علل/ ت دي الزياد: السكانية الد اختالل ي موازين المدفوعات؟

حسللا  ملللوارد النقللد اا نبللي وبالتلللالي ج/بسللب  زيللاد: ااسللتيرادات ملللن المللواد ااسللتهالكية ملللن الخللارج علللد 
ااسلللتيرادات اعلللللد مللللن الصللللادرات وكللللذل  زيللللاد: ااسللللتهالكالمحلي للمنت للللات الوطنيللللة يكللللون علللللد حسللللا  

 التصدير.

 علل/ ت دي الزياد: السكانية الد تعطيل برام  التنمية؟

كية علللد حسللا  لللراء ج/ ذلل  ألن قسللم كبيللر مللن مللوارد النقللد اا نبللي تلذه  نحللو اسللتيراد السلللع ااسللتهال
 ااصول الرأسمالية .

 علل/ تعد  مهورية مصر العربية مثاًا حيًا لمعوقات التنمية ااقتصادية والتي تفرزها الكثافة السكانية العالية.

ج/ ان التنمية ااقتصادية فيها ايسر واقوي اثر في رفع مستوي المعيلة لو لم يتكاثر السكان معدات مرتفعة 
 أنها ان تسعي من فري اادخار وسياع موارد النقد اا نبي في استيراد المواد الاذائية.والتي من ل

 علل/ما عالقة ارتفاع نسبة ااطفال في البلدان النامية بالنمو ااقتصادي؟

ج/ يللللكل ارتفلللاع نسلللبة ااطفلللال نتي لللة ارتفلللاع المواليلللد فللللي البللللدان الناميلللة عائقلللًا فلللي سلللبيل تع يلللل النمللللو 
ي فيهللا فأرتفللاع معلللدل المواليللد يلل دي اللللد زيللاد: عللدد ااطفلللال ممللا يرهللق ميزانيلللة ااسللر: ويقلللل ملللن ااقتصللاد

 قدرتها علد اادخار وبالتالي يرهق ميزانية الدولة .

 مشكالت التنمية 
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 ل/ ان تأخر السكان وعدم مالئمة البيئة اا تماعية والثقافية ت لي عوائق  سيمة بو ة التنمية؟

المللللاهد فلللي معظللم هلللذه البللللدان يلل دي اللللد نلللدر: المهللارات الالزملللة لتللللايل ج/ ألن نقللي التعلللليم والتللدري  
 وصيانة ااات الحديثة كذل  ارتفاع مستويات اامية وانخفاض المستوي الصحي.

 ل/ ات اه معظم اانلطة الد الت ار: والمساربة في الدول النامية.

علد  مع عناصر اانتاج وتو يهها وسعي ج / بسب  ال هل ااقتصادي وقلة المنظمين الوطنين القادرين 
 مستوي خبرتهم.

 ل/وسي اقتصاديًا: يعد ال هل ااقتصادي عائقًا لتحقيق التنمية ااقتصادية؟

ج/ يعلد ال هلل ااقتصللادي وقللة المنظملين الللوطنين القلادرين علللد  ملع عناصلر اانتللاج وتو يههلا وسللعي 
والمسللللاربة العقاريلللة وتركيللللز اعملللال الت للللار: واائتمللللان  مسلللتوي خبللللراتهم وات لللاه معظللللم اانللللطة الللللد الت لللار:

 والتنظيم الصناعي بأيدي عناصر ا نبية عوائق اخري في م ال تحقيق التنمية.

 علل/ يعد عدم ااستقرار السياسي في كثير من البلدان النامية عائقًا لتحقيق التنمية ااقتصادية؟

 دي الللد زيلللاد: مخللاطر ااسلللتثمار وهللرو  ر ول ااملللوال ج/ بسللب  اخللتالل النظلللام واامللن والعداللللة ممللا يللل
 الوطنية الد الخارج وعزوي ر ول ااموال اا نبية عن استثمارها في هذه البلدان .

 المشكلة االقتصادية: -2
 توا ة البلدان النامية معوقات اقتصادية عديد: تخي منها :

 الخاصة بالعرض والطل .ا تماع قوي الفقر والمرض في دائر: مفرغة والقوي الدائرية  -1
 ندر: رأل المال وسعي معدات متراكمة . -2
 سيق نطاق ااسواق المحلية  -3
 التقلبات الواسعة في اسعارو ح م صادراتها -4
 اعتمادها علد ر ول ااموال والمني ااقتصادية اا تماعية بدر ة كبير:  -5

 علل/ تتعرض الدول النامية لتقلبات واسعة في اسعار وح م صادراتها؟

ج/ بسب  تقل  طل  الدول الصناعية المتقدمة علد هذه المنت ات نتي ة لتقل  مستوي النلاط ااقتصادي 
 فيها.
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 علل/ ان تدفق ااموال للبلدان النامية يكون خاسع لالعتبارات السياسية؟

الماليللللة ج/ ألعتمادهلللا بدر للللة كبيللللر: علللللد ر ول اامللللوال والمللللني ااقتصللللادية اا نبيللللة فللللي تعزيللللز مواردهللللا 
 المحدود: وهذه المني تكون ملروطة بل وط سياسية.

 

 

هلو التو للة السلليم لمللوارد الم تملع لتحقيللق ااهلداي القوميللة ملن خللالل الوسلائل الالزمللة بملا يحقللق ااهللداي 
 المر و: بأقصد در ة من الكفاء:.

النظللللام االلللتراكي او لملللا يختلللللي عللللل/ يختللللي مفهلللوم التخطلللليط فلللي النظلللام الرأسللللمالي علللن التخطللليط فلللي 
 التخطيط من دولة ألخري؟

 ج/ بسب  ااختالي الكبير في النظام ااقتصادي واا تماعي السائد: فيها ومرحلة النمو ااقتصادي .

 علل/ يختلي مسمون التخطيط واساليبة للبلد الواحد من وقت آلخر؟

 دي التي يمر بها ذل  البلد.ج/ بسب  اختالي الظروي السائد: ومرحلة النمو ااقتصا

 

 

 -اكمل عبار: : بالتخطيط الكف  السليم يمكن حل  وان  المعادلة الصعبة التالية وهي:

 الرغبة في المزيد من ااستهال  -1
 الرغبة في مزيد من اانتاج -2
 الرغبة في المزيد من اادخار -3

 اهداف التخطيط:

 زياد: الدخل الحقيقي للفرد -1
 مستوي استخدام قوي العمل وتوفير الفري لالفراد القادرين علد العملزياد:  -2
 تطوير هيكل البناء ااقتصادي وتنويع اانتاج -3
 تطوير الخبرات وموارد الموارد البلرية -4

 التخطيط

 اهداف التخطيط
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 تقليل التفاوت في توزيع الدخل -5
 توزيع النات  القومي بين ااستهال  وااستثمار -6
 قتصاد القومي )في  وانبة اا تماعية الصرفة(توزيع  ااستثمارات علد مختلي قطاعات اا -7
 توسيع نطاق التعليم والعمل علد رفع مستواه -8
 تحسين ااوساع الصحية وقائيًا وعال ياً  -9
 تطوير وسائل الثقة والمقومات الحسارية  -10

 المبادئ االساسية للتخطيط:

 الواقعية  -1
 اللمولية  -2
 مركزية اتخاذ القرار -3
 التناسق  -4
 المرونة  -5
 االزام  -6
 ااستمرارية  -7
 الواقعية : -1

هللو ان يكلللون التخطللليط وبنلللاء الخطلللة ملللن حيلللث اهلللدافها ووسلللائلها منسللل مًا ملللن الواقلللع ااقتصلللادي 
 واا تماعي اي ان ا تتسمن الخطة اهدافًا طموحة خارج هذه اامكانيات .

 الشمولية  -2
لنتي للة حللدوث اي ا ي ل  ان يقتصللر عللد قطللاع دون اخلر وااهتمللام بملورد دون آخللر واا كانلت ا

 اختالل في ااقتصاد القومي يظهر في صور: فوائض واختناقات .
 مركزية اتخاذ القرار وال مركزية التنفيذ -3

مركزيلللة القلللرار ان القلللرارات ااساسلللية فلللي وسلللع الخطللللة ي للل  ان يوسلللع مركزيلللًا ملللن قبلللل السلللللطة 
اللد تلر  قلدر كبيلر للوحلدات المركزية للتخطيط اما امركزية التنفيذ فتعني ان تنفيذ الخطلة ينصلري 

 اانتا ية للتمتع بحرية كافية في التصري.
 التناسق دمهم  -4

ويقصد بذل  تحقيق التناسق بلين اهلداي الخطلة بعسلها بلبعض ملن  انل  اخلر فبايلا  ذلل  يوا لة 
 ااقتصاد القومي حدوث حالة عدم توازن بين القطاعات او بين العرض والطل .
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 المرونة -5
الخطة يتسم بالمرونة بحيث يمكن تعديلها فلي الظلروي الطارئلة كحلدوث كارثلة او اي ان يكون بناء 

 حدوث حر  او انتلار آفة زراعية.
 االلزام -6

 من المعلوم ان الخطة القومية تصدر بقانون وبذل  يكون تنفيذ القانون ملزمًا لل ميع .
 االستمرارية -7

ذللللل  ان الخطلللة هللللي مرحللللة مللللن مراحللللل  ان التخطللليط عمليللللة مسلللتمر: ا ينتهللللي بأنتهلللاء الخطللللة ااوللللد
 التخطيط فبأنتهاء الخطة ااولد تبدأ الخطة الثانية وهكذا .

 
 

 التخطيط التو يهي والتخطيط االزامي:

وهللو التخطليط اللذي يسللتند اللد  للذ  المللروع الخلاي واقناعللة بإنتهلاج نللوع معلين مللن التخطييط التييوتيهي:
 اي التي ترسمها الدول.السلو  يتمالد مع ااهد

وهو التخطيط الذي يستند الد الملروع العام الذي ي دي الدور القيادي الحاسم في النلاط التخطيط االلزامي :
 ااقتصادي.

هلللو التخطلليط اللللذي يقتصللر علللد الم سسلللات الفرديللة وخاصلللة الملللروعات الخاصلللة ذات التخطيييط الفيييردي:
 الصياة ااحتكارية.

 والتخطيط الشامل :التخطيط التزئي 

التخطليط ال زئلي: يقلوم عللد اسللال تخطليط قطاعلات معينلة يكلون لهللا اهميلة خاصلة عللد المسلتوي القللومي 
 مثل قطاع الزراعة او الصناعة اي تعد الخطة لبعض القطاعات الخاصة وحدها دون بقية القطاعات.

القطلللاع العلللام دورًا رئيسللليًا فلللي  التخطلليط الللللامل: يللللمل قطاعلللات ااقتصلللاد القلللومي واانلللطة كافلللة ويللل دي
ااقتصللاد القلللومي مللع اعطلللاء دورًا للقطللاع الخلللاي فللي م لللال المنافسللة وتحفيلللز الملللروعات العاملللة ويللللمل 

 ال وان  اا تماعية والثقافية.

 

 انواع التخطيط



 07903473163االستاذ احمد عماد /                          االقتصاد / للصف السادس االدبي                               

 

77 
 

 ل/ ما الفرق بين التخطيط والبرم ة ؟ )مهم(

 ة ما مثل التسخم. البرم ة : هي م موعة ا راءات وقرارات متكاملة و دت لحل ملكل -1ج/

 اما التخطيط : هو خطة او م موهة خطط متتالية و دت لتحقيق ااهداي القومية للم تمع.

 البرم ة : تنتهي بتحقيق ااهداي التي وسعت من ا لها.-2

 اما التخطيط : فأنة يمتاز بااستمرارية وا ينتهي بأنتهاء ااهداي الموسوعية .

البرم لللة تخللتي بقطللاع معللين او مللللكلة معينللة ر امللا التخطلليط فأنلللة مللن حيللث اللللمولية : فللأن -3

يمتاز باللمولية لعموم قطاعات وانلطة الم تمع والتخطيط هو الوسيلة ااكثر فاعلية لتحقيق اهداي 

 الم تمع في ظل ظروي معينة .

 علل/ يقترن تنفيذ الخطة ااقتصادية بالرقابة عليها؟

 يتم التحقيق من التوافق بين النتائ  المحققة وااهداي الموسوعية.بواسطة الرقابة  -1ج/ لاسبا : 

 يتم التحقيق من الوسائل المستخدمة والوسائل الموسوعة التي وردت في الخطة.-2             

 -فراغ : تتفرع الرقابة علد الخطة لعد: انواع منها:

 الرقابة اادارية -1

 الرقابة المالية -2

 مادتةالرقابة علد نوع اانتاج و  -3

  -فراغ: تتخذ عملية التخطيط أبعاد زمنية مختلفة تتمثل في خطط اقتصادية مختلفة هي :

 سنة. 25-10الخطط الطويلة اا ل من  -1

  الخطط القصير: اا ل سنة واحد:. -3 سنة  7-4الخطط المتوسطة اا ل من  -2
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 اا ل؟ )مهم( ل/ قارن بين الخطط الطويلة اا ل والخطط المتوسطة اا ل والخطط القصير:

 ج/

 الخطط القصير: اا ل  الخطط المتوسطة اا ل  الخطط الطويلة اا ل 
-10تتللللللللللللللللراوح مللللللللللللللللدتها بللللللللللللللللين )-1

 (سنة.15
-4تتللللللللللللللللراوح ملللللللللللللللللدتها ملللللللللللللللللن )-1
 (سنوات7

 بعدها الزمني سنة واحد:-1

 تقوم بتهديد ااهداي الكبري -2
 وااطار العام للتنمية. 

 توسع بدر ة اكبر من التمديد-2
 والتفصيل في اطار برنام  زمني 

 وفي صور: خطوات محدود: 

تسللللللللمد الخطللللللللة التنفيذيلللللللللة -2
 وتعد 

 الوسيلة التنفيذية للخطة 
 المتوسطة اا ل.

 تسعد الد احداث تايير-3
 اساسي في البنيان اانتا ي او 
 تايير توزيع الدخل القومي 
 للبالد عن طريق 
 التوسع في التعليم. 

تتسللللمن مختلللللي الملللللروعات -3
التللللي يزملللللع القيللللام بهلللللاعلد ملللللدار 

 سنواتها 
وتعلللللللد هللللللللذه الخطلللللللة مرحلللللللللة مللللللللن 

 مراحل 
تنفيللللللللذ اهللللللللداي الخطللللللللة الطويللللللللللة 

 اا ل

 تلمل علد تحديد ااهداي-3
 والوسائل في الخطة السنوية

 تلمل علد اهداي اانتاج و 
 احتيا ات القطاعات من 

مسلللللللتلزمات اانتهلللللللاج  سلللللللافة 
 الد
 ائل المزمع  ستخدامها الوس

 لتحقيق ااهداي كسياسات 
 ااسعار واامور السريبية

 وغيرها.
 

وهلي الخطلة القصلير: اا لل والتلي يكلون بعلدها الزمنلي سلنة واحلد: وتعلد الوسليلة التنفيذيلة -الخطة التنفيذية :
 للخطة المتوسطة اا ل.
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 بنتائ  طيبة؟1950-1927العراق من عام علل/ لم يأتي التخطيط في 

 -ج/لاسبا  التالية:

 سالة ر ول ااموال الالزمة لتنفيذ الخطة. -1
 و ود عوائق التنمية ااقتصادية. -2

 م؟1950علل/ لقد حدث تطور كبير في سياسة التنمية ااقتصادية في العراق بعد عام 

اد: ايللرادات الحكومللة حيللث خصللي لاعمللار تللم تعللديل اتفاقيللات الللنفط ممللا ادي الللد زيلل 1950ج/بعلد عللام 
 % من اايرادات لارض اتفاقها علد تكوين ر ول ااموال اانتا يةز70

 علل/ انلاء وزار: التخطيط العراقية؟

 )مهم( -ج/ لتالفي اانتقادات التي و هت لم لل ااعمال وهي:

 عم توافر سياسة اقتصادية ثابتة وواسحة . -1
 التخطيط والتنفيذ. عدم ااخذ بمبدأ الفصل بين -2

 م  ظات  ول التخطيط في العراق:

 .1927اول خطة كانت لتطوير ااقتصاد العراقي كانت عام  -1
 .1950 -1927وسعت بعدها عد: خطط من عام   -2
 أنلأ م لل ااعمار ولقد أخذ هذا الم لل بمبدأ ال مع بين التخطيط والتنفيذ. 1950عام  -3
 أنلأت وزار: التخطيط. 1985بعد عام  -4
ووسلعت مللن قبللل وزار:  1965-1961والخطلة التفصلليلية لسللنوات  1959صلدرت الخطللة الم قتللة  -5

 التخطيط وم لسها.

 تلوبها نقاط سعي؟ 1965-1961علل/ الخطة التفصيلية 

ج/ ألن هلذه الخطلة لللم تختللي فللي اسللوبها علن منللاه  م للل ااعمللار وكانلت عبلار: عللن م موعلة ملللاريع 
عالقتهللا بعسللها بلللالبعض ااخللر ممللا سلللب  نمللو فللي بعلللض الملللروعات وكسللاد فلللي للقطللاع العللام لللم تلللدرل 

 الملروعات ااخري كالقطاع الزراعي.

 التخطيط في العراق



 07903473163االستاذ احمد عماد /                          االقتصاد / للصف السادس االدبي                               

 

80 
 

وتعتبللر محاولللة للتخطللليط  1970-1969و1966-1965علللل/ وسللعت الخطللة ااقتصلللادية الخمسللية 
 اللامل في القطر ؟

صللاد ككلل وحاولللت أيسللًا ج/ ألنهلا قللد تلوافرت لهللا مقوملات الن للاح حيللث نظلرت الللد قطاعلات ااقت
 ي لاد نللوع ملن التللوازن المللالي بلين التخصيصللات واايللرادات غيلر ان التطبيللق  للاء خلالي ذللل  فقللد 

 ازدادت التخصيصات الفعلية علد اايرادات المخمنة.

 

 الفصل الخامس
 

 

بهللدي التلأثير فللي النللاط ااقتصللادي هلي م موعللة اا لراءات التللي تقلوم بهللا الدوللة السياسيية االقتصييادية :
وتتصللي السياسللة ااقتصللادية بمرونللة كبيلللر:؟ طبقللًا لطبيعللة النظللام ااقتصلللادي ومرحلللة التطللور الللذي وصلللل 

 اليها.

 ل/ ميز بين هدي السياسة ااقتصادية في ااقتصاد الرأسمالي وهدفهما في الدول النامية؟

 ج/ 

 الدول النامية النظام الرنسمالي
 الد تحقيق نمو سريع ودائمتهدي  -1
 تحقيق ااستخدام الكامل وااستقرار -2

 ااقتصادي  
 توزيع الدخل بين افراد الم تمع -3
 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات -4

 تهدي الد تحقيق التنمية ااقتصادية -1
 وخصوصًا التصنيع.

 تطوير الزراعة والموارد البلرية والتأثير -2
 في اادخار وااستثمار

 العدالة اا تماعية.تحقيق  -3

 

 

 

 السياسات االقتصادية 
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 اهداف السياسة االقتصادية:

 ت قيق التنمية االقتصادية: -1
في الدول المتقدمة صلناعيًا تكلرل السياسلة ااقتصلادية للمحافظلة عللد النملو ااقتصلادي وتع يللة كملا تسلهم 
في تكوين رأل المال عن طريق خلق الظروي المالئمة التي يعمل فيها القطاع الخاي اما في الدول النامية 

ية ويلللتم ذللل  بواسللطة ال هللود التلللي فللأن الهللدي ااقتصللادي المهللم للسياسلللة ااقتصللادية هللو التنميللة ااقتصللاد
تبلللذلها الحكوملللة فلللي تحسلللين اانتفلللاع ملللن الملللوارد الطبيعيلللة وزيلللاد: انتا يلللة العملللل واللللدعم المسلللتمر لتطللللوير 

والحصول علد المساعدات الخار ية كما  طريق تعبئة اادخارات الوطنيةالتكنولو يا وتكوين رأل المال عن 
 تنمية الموارد الزراعية.تهدي الد تطوير المواصالت والنقل و 

 
 علل/ من اهداي السياسية ااقتصادية تحقيق التنمية ااقتصادية من ا ل التأثير في اادخار وااستثمار؟

ج/ وذل  بأستخدام السياسة المالية وسياسات توزيع وتطوير البحوث والتعلليم لالرض خللق المهلارات ااداريلة 
 والتنظيمية ورفع كفاء: الم تمع.

 
 االستقرار االقتصادي  ت قيق -2

ل/ وسي مابين القوسين)) من ااهداي الرئيسية التي تسعد السياسة ااقتصادية الد تحقيقها هو ااستقرار 
 ااقتصادي((؟

ج/ وذلل  بإسلتخدام السياسللات الماليلة والنقديلة لمعال للة التسلخم اللذي غالبللًا ملا تتسلم بللة معظلم اللدول اسللافة 
ملاس . فااسلتقرار ااقتصلادي سلروري لتلروي  ااسلتثمار واادخلار وتخصليي الد منع حدوث الركود واانك

المللوارد بلللكل كفللوء وتحقيللق تلللوازن ميللزان المللدفوعات وبالتللالي المحافظللة عللللد سللعر صللري العملللة الوطنيلللة 
وأخيلرًا يلل دي ااسلتقرار ااقتصللادي اللد تللل يع القطلاع الخللاي عللد ااسللتثمار وااسلهام فللي عمليلة التنميللة 

 حسين توزيع الدخل.وت
  ماية االقتصاد الوطني من المنافسة الخارتية وخصوصًا  ماية الصنامة الناشئة؟ -3

الخاملات والسللع -ج/ لتمكنها من التطور ورفع الكفلاء: وتحسلين نوعيلة اانتلاج وبسلب  هيمنلة اانتلاج ااوللي
لتوسلع ااقتصلادي والتصلنيع فللي اصلبي التصلنيع سلرور: ملحللة ألنلة يمثلل العمليلة التلي يللتم فيهلا ا -الزراعيلة

 الدول النامية هو هدي رئيسي للسياسة ااقتصادية.
 علل/ من اهداي السياسة ااقتصادية هي حماية ااقتصاد الوطني من المنافسة الخار ية ؟

 ج/ وخصوصًا حماية الصناعة النالئة لتمكينها من التطور ورفع الكفاء: وتحسين نوعية اانتاج . 
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 التصنيع في الدول النامية هدي رئيسي للسياسة ااقتصادية؟علل/ 
ج/ ألنلة يخللق الظلروي السلرورية للنملو ااقتصلادي وللتالل  عللد التخللي ااقتصلادي اللذي يتسلم باانتللاج 

 ااولي وألمتصاي قو: العمل العاطلة.
 انواع السياسات االقتصادية:

 اواًل: السياسة المالية:
اانفاق وتدبير وسائل تمويلية كما يظهلر فلي الميزانيلة وملن ابلرز ادواتهلا المعروفلة : هي قيام الدولة بتخطيط 

 السرائ ر الميزانية ر القروض.
ل/ان دور السياسة المالية هو دور موازنة اقتصادية وا تماعية وهي ادا: لتحقيلق اهلداي معينلة ملا هلي هلذه 

 ااهداي:
 المساهمة في اعاد: توزيع الدخول والثروات. -1
 تحقيق التوازن ااقتصادي .  -2
 استبعاد اازمات ااقتصادية. -3

 

 ثانيًا: السياسة السعرية: 

 مللللة ملللن اا لللراءات التلللي يلللتم فلللي سلللوئها تخطلللليط وتحديلللد ااسلللعار والتلللأثير بملللا يللل من تحقيلللق ااهللللداي 
 اا تماعية وااقتصادية المنلود:.

الللذي يعللد عنصللرًا مهمللًا فللي  سللتقرار فللي ااسللعاراافلراغ : ان الهللدي الرئيسللي للسياسللة السللعرية هللو تحقيللق 
 اادخار وااستثمار.تو ية 

 علل/ ان الهدي الرئيسي للسياسة السعرية هو تحقيق ااستقرار في ااسعار؟

ج/ ألنة يعد عنصرًا مهمًا فلي تو يلة اادخلار وااسلتثمار نحلو الم لاات التلي تخلدم اانتلاج السلروري لتلبيلة 
 حا ات الم تمع.

 فالسياسة السعرية :

 العمل علد تطوير اانتاج كمًا ونوعًا. -1
 العمل علد رفع مستوي اانتا ية. -2
لباع رغباتهم والعمل علد ترليد ااستهال . -3  تلبية حا ات المستهلكين وا 
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 ثالثًا:السياسة التتارية 

عار معقوللة وربلط هلي  مللة اا لراءات التلي تهلدي اللد تنظليم الت لار: الخار يلة علن طريلق تلوفير السللع بأسل
 السياسة الت ارية بعملية التنمية ااقتصادية .

 علل/ ت دي الت ار: الخار ية دورًا مهمًا في التنمية ااقتصادية للبلدان النامية ؟ 

ج/ علن طريللق زيلاد: الصللادرات التللي تلوفر النقللد اا نبللي لتمكلين البلللد ملن اسللتيراد السلللع التلي تخللدم عمليللة 
 ااستهالكية ذات العرض المحدود.التنمية مثل السلع 

فلارغ )مهلم(: تل للأ اللدول فلي سياسللتها الت اريلة الللد اسلتخدام وسلائل متعللدد: للحلد ملن تللدفق السللع الدوليللة 
 اليها وهي:

 استخدام التعريفات الكمركية علد الواردات وعدم تل يع الصادرات في بعض الحاات . -1
 استخدام نظام الحصي )القيود الكمية( -2
 لتحويل الخار ي .سياسة ا -3
 سياسة المساعدات الخار ية. -4
 السياسات الخاصة بالقروض الخار ية وااستثمار اا نبي. -5

 .حماية وتل يع الصناعة الوطنيةفراغ : ان الهدي الرئيسي من السياسة الت ارية في الدول النامية هو 
نهللللا تقييلللد الت للللار: الخار يللللة فلللراغ)مهم(: ان نظللللام التعريفلللة طريقللللة مهمللللة  لللدًا ولللللائعة للحمايلللة ويقصللللد م

 -بهدي:
 حماية الصناعة النالئة  -1
 تنويع الصناعة فالتخصي المفرط يتطل  الحماية لتنويع الصناعة. -2

 رابعًا : السياسة النقدية :

هللي م موعللة مللن القواعللد التللي تحكللم اصللدار تللداول الوحللدات النقديللة وتعللد السياسللة النقديللة الوسلليلة إلتخلللاذ 
 ير علد م ري ااحداث ااقتصادية.ا راءات بقصد التأث

 األئتمان.فراغ : تعد المصاريي الت ارية المصادر الرئيسية لخلق 
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ل/ مللاهي الوسللائل التللي يتبعهللا المصلللري المركللزي فللي السلليطر: علللد اعملللال المصللاري الت اريللة فللي ملللني 
 اائتمان.

 ج/الرقابة علد :

 تايير نسبة ااحتياطي القانوني  -1
 سعر الخصم  -2
 عمليات السوق المفتوحة  -3
: هللو الللزام المصلاري الت اريللة قانونللًا بااحتفلاظ بنسللبة معينللة مللن تقيييير نسييبة اال تييياطي القييانوني -1

الودائللع بللللكل ارصلللد: نقديللة وغيلللر نقديلللة لللدي المصلللري المركلللزي بهللدي التلللأثير فلللي العللرض الكللللي للنقلللود 
 واألئتمان .)مهم(

 كزي برفع ااحتياطي القانوني ؟علل/ في حالة التسخم يقوم المصري المر 

ج/ ذل  لو ود عرض زائد للنقود في التداول الذي ي دي اللد حلدوث ارتفلاع ااسلعار بهلدي  علل المصلاري 
الت اريلللة تقلللللل مللللن مللللني األئتمللللان وبلللالعكل فللللي حالللللة و للللود انكمللللاس يل لللأ المصللللري الللللد تخفلللليض نسللللبة 

 ااحتياطي.

 حتفاظ بنسبة معينة من الودائع لدي المصري المركزي؟علل/ الزام المصاري الت ارية قانونًا باا

 ج/ ذل  بوصفها سلطة نقدية للرقابة علد مقدر: المصاري الت ارية علد التوسع في األئتمان.

هللو السلعر اللذي يتقاسللاه المصلري المركللزي ملن  علاد: خصللم ااوراق الت اريلة التللي سيعر الخصييم : -2
لفائلد: اللذي يتقاسلاه المصلري المركلزي عللد القلروض والسللي بحوز: المصاري الت ارية ويمثلل كلذل  سلعر ا

 المقدمة الد المصاري والدوائر الحكومية ولبة الحكومية .)مهم(

 علل/ يستطيع المصري المركزي ان ي ثر في كلفة األئتمان وبالتالي ح م األئتمان؟

ن فعن طريق تايير سعر ج/  المصري المركزي ياير سعر الخصم بلكل يتناس  مع رغبتة في مني األئتما
 الفائد: التي تقرض بها المصاري الت ارية يستطيع المصري المركزي ان ي ثر في كلفة األئتمان .

هلي قيلام المصلري المركلزي بالتلدخل فلي سلوق ااوراق الماليلة علن طريلق ممليات السوق المفتو  : -3
تلأثير بلالعرض الكللي للنقلود واألئتملان بملا قيامة بعمليات بيع ولراء ااوراق المالية الحكومية وغيرهلا بهلدي ال

 يتفق ومستوي النلاط ااقتصادي المرغو  فية.
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 ل/ كيي ت ثر عمليات السوق المفتوحة في قدر: المصاري الت ارية في مني اائتمان؟

ج/ ان لراء المصري المركزي لالوراق المالية ي دي الد زياد: عرض النقود ألنة يدفع مقابلل للرائها لليكات 
ودعها البائعون لاوراق المالية لدي مصارفهم التي لديهم فيها حساباتهم مما ي عل هذا المصلري يتوسلع فلي ي

مني األئتمان يحدث عكل عندما يبيع المصري المركزي ااوراق المالية )السندات الحكومية( حيث ان بعملة 
حلللدث انكملللاس فلللي علللرض النقللللد هلللذا يسلللح   لللزء ملللن النقلللود ملللن اولئللل  الللللذين يللللترون ااوراق وبالتلللالي ي

 المتداول.

 

 

 االستخام الكامل: -1
حيلث اصللبي مللن مسل ولية الحكومللة ان تسللتخدم كلل الوسللائل العمليللة لتنسليق واسللتخدام البللرام   ااقتصللادية 

 لارض خلق الظروي المالئمة لارض ااستخدام ولتروي  اقصد ااستخدام واانتاج والقو: اللرائية. 
 استقرار االسعار: -2

ًا وانخفاسلًا(  او تقلبللات حلاد: قصلير: اامللد هلو تفلادي ظهلور ات للاه علام وواسلي طويلل اامللد للتاييلر ) رتفاعل
 في المستوي العام لالسعار وا يتسمن هدي استقرار ثبات ااسعار الفردية اي ااسعار النسبية . )مهم(

 
 توازن ميزان المدفومات: -3

تهلللدي السياسلللة النقديللللة اللللد تحقيلللق التللللوازن الخلللار ي  اسلللافة الللللد التلللوازن اللللداخلي وذللللل  بتحسلللين ميللللزان 
دفوعات وتحصينة سد التقلبات مع سمان ثبات قيمة العملة الخار ية  سافة الد ثبات قيمتهاالداخلية وما الم

 يتعلق من ا راءات خاصة بالمحافظة علد أرصد: نقدية كافية.
 علل/ تهدي السياسة النقدية المحافظة علد ارصد: نقدية كافية ؟

دفوعات من  هة ولتاطية متطلبات التنمية ااقتصادية ج/ وذل  لموا هة التقلبات التي تحصل في ميزان الم
 من  هة اخري.

 النمو االقتصادي -4
ان هلدي السياسلة النقديلة هلو التوسلع فلي الطاقللة اانتا يلة ألمكانلات البللد اي سلرور: ربلط مسلألة ااسللتخدام 

السكاني وتكوين رأل الكامل وااستقرار باامكانات ااقتصادية المتوفر: في مستويات مختلفة نا مةعن النمو 
 المال ويتم تحقيق النمو عن طريق :

 اهداف السياسة النقدية 
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 تل يع ااستثمار -1
 تقييد ااستهال  -2
 العمل علد تحقيق طاقة انتا ية مثلد  -3
 استاالل اكفأ للموارد اانتا ية في مستوي فني متزايد -4

 ل/ ماهي ااهداي ااكثر اهمية التي تسعد البلدان المتقدمة والدول النامية الد تحقيقها؟

 ج/ 

 التوازن الداخلي : -1

 المتمثل بااستخدام الكامل واستقرار مستوي ااسعار ورفع مستوي الدخل الفردي .     

 التوازن الخارتي : -2

 المتمثل بتوازن ميزان الدفوعات وثبات سعر الصري . هي ااهداي ااكثر اهمية .

للسياسلللات ااقتصلللادية عموملللًا والسياسلللة النقديللللة فلللراغ )مهلللم( : ان التأكيلللد الرئيسلللي وااكثلللر الحاحللللًا بالنسلللبة 
 -خصوصًا في الدول النامية هو تحقيق الهدفين اآلتيين:

 حقيق تمنية اقتصادية سريعة ومتوازنة -1
 تطوير نظام مالي علد اسل سليمة.  -2

 

 علل/ ان تطوير النظام المالي كونة هدفًا للسياسة النقدية في غاية ااهمية ؟

النقدية من العمل من خاللة وبهذا ي دي المصري المركزي وظيفة اسافية فلي اللدول  ج/ ألنة يمكن السياسة
النامية وهي تطوير م سسات اائتمان وسوق رأل المال بهدي تعبئة اادخارات الممكنلة وتخصليي الملوارد 

 باللكل الذي يالئم اهداي التنمية .

هلي تطلوير م سسلات اائتملان وسلوق رأل  علل/ ي دي المصري المركزي فلي اللدول الناميلة وظيفلة اسلافية
 المال؟ )مهم(

 ج/ بهدي تعبئة اادخارات الممكنة وتخصيي الموارد باللكل الذي يالئم اهداي التنمية .
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 خامسًا : السياسة الزرامية

وهللي اا لللراءات التللي تقلللوم بهللا الدوللللة والتلللي تتسللمن  م موعلللة منتخبللة ملللن الوسللائل ااصلللالحية الزراعيلللة 
والتللي يمكللن بمو بهللا تللوفير اكبللر قسللط ملن الرفاهيللة للملللتالين بالزراعللة عللن طريللق زيللاد: انتللا هم  المناسلبة

 وتحسين نوعيتة وسمان استمرار تحسينة .

 ل/ كيي تفسر : تدخل الدولة في م ال الزراعة بطريقة مبالر: او غير مبالر:؟

الزراعيللة وملا يلن م عنهللا ملن عالقللات انتلاج بللين ج/ وذلل  لتنظليم للل ون هلذا القطللاع بلدًا ملن تنظلليم الملكيلة 
ااطلللراي المعنيللللة بالعمليلللة اانتا يللللة وتقسللليم حصلللليلتها عللللد هللللذه ااطلللراي واانتهللللاء بالعمليلللات التسللللويقية 
وااسللعار وقللد يأخلللذ هللذا التلللدخل صللياة التللللريع ووسللع المبللاد  التلللي تتصللي بالثبلللات النسللبي وا يخسلللع 

قصلير كمللا هلو الحللال بالنسللبة لتنظليم الملكيللة الزراعيلة ومللا تنطلوي عليللة مللن للتاييلر فللي الملدي المتوسللط وال
 عالقات انتاج والتي تعكل الد حد كبير سياسة الدولة.

 متطلبات السياسة الزرامية 

 ان تكون السياسة الزراعية صادر: عن هيئة حكومية او غير حكومية . -1
 وم تحقيقهاي   ان تكون للسياسة الزراعية اهداي وغايات معينة تر  -2
 تحتاج السياسة الزراعية الد وسائل لتحقيق ااهداي بأقل كلفة و هد . -3
عند اختيار الوسائل واا راءات المطلوبة لتحقيق ااهلداي ي ل  ان ي خلذ بنظلر ااعتبلار الظلروي  -4

 المحلية التي تقوم بالمنهاج العملي .
. 
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